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ῬΈΕΙ Ἀ ΘΙ 

ΤῊΕ ὑνοὸ Τιαϊοσιοϑ. οομὐαϊηθα ἴῃ {Π15 ΒαΙΟΏ. ἰουτα 

ἃ σοοά 1ηὐγοάπούϊοη ἐο Ῥ]αΐοπίο βύθπαυ. ΤΠΘΥ ἀο ποὺ 

ΡῬΓοϑθηῦ ΔΗΥ͂ Βοῖοι σγυϑιητηδύοαὶ αἰΠΟῸ] 165, ΠΟΥ 15 

ὑπ6 βαρ)]θού-τηδίθου αὖ 811 δὈβύσιιθβθ ΤῊ Μμέδυρλῦο 185 

8ἃπ ΘΧΟΘ]]θηῦ Θχϑτηρ]6 οὗ {μ6 “ ἀϊαϊθούϊο᾽ ταοὐποὰ οὗ 

ϑοογαύθβ, δηα Θχ ΒΒ: 1ὺβ ἴῃ 105 ἀο]1οαῦθ βδαάθϑ οἵ τηθδῃ- 

1η 5 δη ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ ὑΠ|6 ΠΘΧΊ ἢν δια Ρυθοϊβίοη οἵ ἐπθ 

πιοϑῦ ρουθοῦ Αὐδο ργοβθ. Τ|ι6 ἡζογιθαογυιβ 15 ᾿ἰπὐθυοβῦ- 

Ἰηρ' ἃ5. ἃ ὕγριοϑὶ βρθοίτηθῃ οἵ ὑΐμοβθ σμϑύου!οαὶ οομη- 

Ροβιθοηβ, ἴῃ γΒ1οῖ ὑμ6 ΑὙΠΘηϊδη5 ἀο]σ θα ἴο τουῖγθ 

ἐπμ6 φἼογιθϑβ οὐ ὑπθὶν παύϊνϑ δ ηά, 

Ιῃ Ῥγθρᾶσιπσ {185 φαϊίοπ 1 ἤῶνθ οοηῃϑαϊίοά 

Γπγουρπουῦῦ {π6 γϑοορηϊζοα δα ΠΟΥ 165, ᾿πο] πάτης αγοῦθ 

«πᾷ Φονοῦῦ, 1 πᾶνθ αἷἰδὸ ὕο ὕμπδηῖκ ὑμ6 (δι υἸο6 

ῬυΌ]Ις Ογαΐου ΤῸ βοπιθ μηϑππβουρῦ ποίθβ χὰ. 0ἢθ 

Μογιοαογίθ,; δα τὰ ἱπάθοίθα ἰο δῖν ἃ. δ᾽. ργατϊί, 



1 ΡΙΡΕΔΑΟΕ. 

ΒΈΠΟΥ οὗ δῦ Οαὐμδυῖηθ 85 ΟὉ]]θσθ, δι υιάρθ, ἴον 

ἸΏΔΗΥ͂ 56 Ὁ] Βϊηὖβ, ἃπὰ ἴῃ ῬΑΡΟΙΘΌΪΑΥ ἔον ὑμ6 τηδῖπ 

Ρατὺ οὗ Αρρομβάϊχ Β. ἘΘίβυθποθβ ἃγ6 σΊνθη οἡ Ῥοϊηὖβ 

οὗἉ σΥΔΙΤΊΔΥ ἰο Μίααν!οΒ αγοοῖς δ ψγηέαι τι (ἀοοα Χ1Π᾿ 5 

Ογεοῖ; Π]οοας απὰ Τθη8656. Α5. 1Ὁ 15 ῬΟΒΒΙΌΪ]6 ὑμδῦ ΤΥ 

οἀϊθίοη οὗ Τῆι. ἵν. 1- -41] ΤΩΔΥ ΔΙΓΘϑαῦ 6 ἴῃ ἐπθ 

Βδηάβ οὗ βοὴ γχϑδαάθυβ οἵ ὑπ15 Ῥοοΐς, 1 μᾶνϑ σοίθυσθα 

ἰο 1ὖ ἴτοτὰ ὑϊπηθ ὅο {ϊπ|6 ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ὅο ἃγοϊα ἃ σϑρϑίϊ- 

(ἰοη οὗ {πΠ6 βᾶϊηθ ποίθβ. ϑβιάθϑ ὑπ6 ἤσιιγοβ ἀθῃούϊηρ 

ΟΠδρύθιβ δηαὰ 11η65, ΘΠ Θη5᾽5. Ῥᾶρθβ δηα Ἰϑύθθυβ ΔΥῸ 

ΡΙδοθά οἱ ὑπ Ἰοδ οὗἩ ὑπ6 ἐθχύ. 



ΤΝΤΕΘΘΙΓΟΥΤΟΝ. 

ΕΤΗΥΡΗΒΟ. 

ΤῊΙΒ ΠΊΔΙοστιθ 15 ὙΘΥῪ ΟἸΟΒΘΙΥ οοπηθοίθα 10} {Π6 ἐγ 18] 
δα οοπαοχηπδίϊοη οὗ ϑοογαῦθϑ ΠΙτη861}. οογαῦθβ τηθοὺβ 
ἘΠ  Ρῃτο, αηα [6115 μῖπὰ ὑπωῦ 6 15 ὑπτϑαίθπθα ἢ 
8ῃ. ἱπαϊούπημθηῦ ἃ5. ἃΠπ ἱπηουύδύου ἴῃ ΤΘ]ΡΊΟΙ, 8 Πα ἃΒ 
σοΥγαρύϊησ ὑπ6 γοῦίῃ οὗ Αὐπθπβ. Ομ Πραγίηρ ἔγόοτα 
ἘΠ ΠΎρῆτο ὑπμπαῦ μ6 ὕοο 15 ᾿πνοϊνθα ἴῃ ἰθρᾺ] ῬΌΒΙΠ655, 
6 ᾿πα]]γ7Ὲ5 ἔπγ μον, ἃηα Ἰθαυη5. ὑπαῦ μ6 15 δθουῦῦ ἰο 
ῬΓοβθοαίθ μ15 ἔαύμου ΤῸ σπου, θθῖηρ σον ποθα ὑμαῦ 
ΡΙοὺΥ τθασῖτοϑ ὑΠ15. αὖ μ15 βαηάβ, ϑοογαύθβ παύαν ] ῦ 
ἀΒΒΌΤΩΘΚ ὑΠπαῦ {Π6 ἀαὐϊθ5 οὗ ριθύυ, δῃηὰ 105. πδῦαγθ, Δ16 
[Ὁ]]γ Κηονη ἔο βοὴ ἃ τη; δηα ἘλαύμγρῃγΟ δοκπον- 
Ἰδάσεβ ἐμαῦ ὑῃθῪ 8168. ϑοογαΐθβ. Ῥθρ5 Εαπυρῆτο ἴο 
Ιηϑύγαοῦ Ὠΐτη, ἴῃ οὐάθν ὑπὰῦ 6 ΤῊΔΥῪ ΔΡΡθαβθ [15 δῃ- 
ἱαροπιῖβῦ, δ η ἃ Θβοᾶρθ {πΠ6 ὑμτοαύθπθα {118]. 

ἘΠ ΡΗΓΟ ἀρυθοβ γθϑ ΠΥ Θπουρἢ, ἀπά βύαύθβ Π15 
νίθννβ ιυμοιιὺ Ποβϑι αι. ΟΥ Τ]ΒΘΊ Ιησ. ΤῊ ΤΘΙΔΔΙ Πα ΘΓ 
οὗ π6 Ῥιδίορσιιθ 15. δὴ δα μηϊγα Ὁ]6 ΘΧϑτηρ]6 οἵ ὑπὸ βγ8- 
ὕριη οἵ απθϑύϊοη δηα δῆβνου ὈΥ ΒΙΟἢ ϑοογαῦθβ ἰοϑῦθα 
ὉΠΒοΟυΠ ΟΡΙΠοη5. ΕἸΠΥΡΗΤΟ ὑγ1θ5. βὐαύθιηθηῦ αὔὔθυ 
βὐαυοιηθηῦ, ὑαῦ ἢ6 ΠὰΒ. ΠῸ ῬΟΨΟΥ οὗ ἀτριχηθηῦ, ἀπ 15 
ΘΔΒΙ]Υ Ιοα οἡ ἰο οοπύγδαϊοῦ Πϊτη56 1 δοογαῦύθϑβ, ἃ5. π888], 
Ιθανθβ ὑμ απθϑύϊο πηβοϊὶνθα. Ηρ ταῖβοβ αὐ ΠΟ] 165 
Ῥιιῦ ἄοθϑ5 ποὺ πὰ -ὃ ἢ δῆ. “Ηἱβ5 ἰαϊθηῦ᾽,, 85 
Μῦν Οατούθ οὔβοθυνθϑ, " οοηβὶβίβ ἰὴ δχροβίηρ θα ἀ6ῇη:- 
ἀ]0η5, ποῦ ἴῃ ΡΙΟΝΙΔηρ σοοά ομθ5. Τη15 πθϑρατγθ 



γι ΤΑΤΕΟΡΟΟσΖΙ͂ΟΝ 

ξαπούϊοῃ 15 811 ὑμαῦ 6 οἰδίτηθ ἔῸΣ ΒΙπη 56] - --σιῦῃ ἀθοΡ 
γοστοῦ ἐμαῦ ἢ8 οδὴὰ (ὼ 20 τηοσθ᾿, ΤὴῸ ΟὨΪ ΡῬοϊηὺβ 
γΒΙΟἢ ΠΥ 6 σΟηΒΙ ογθα δἃ5. ἔᾺ]]ν δύ ὈΠ5η 64 1ῃ ἐμ6 
Μιίυρὴνο αὐ ὑμπαῦ ὑῃθ οΥἸΠΔΥΎ ἀηα ΟὈνῖοιβ 60ῃ- 
σορύϊοηβ. οὗ Ριϑὺυ ἅτ ᾿ηδάθασδύθ πα πμσγουίῃγ, συγ 116 
Ὅπ6 αποδύϊοηβ οἵ ἀσΐγ ἰο αοα ἃπὰ τηϑῃ ἃγ86 ΘΟΙΊΡΙ6Χ 
γα τηϑη110]4, 

ῬΥΘΟΙΒΟΙΥ {πθ6 ορροβιύθ 15. πΠ6 υἱὸν οἡ. ΜΏΙΟΝ 
ΤΟΙ ΡΊοι5. ὈΙΡΟΟΤΥ Πὰ5 δἰνγαυβ δοίθα, ΕἸ ΠΥΡὮΓΟ 15 
ὑπ6 ὑγρθ οὗ ἃ Ὀὶροὺύ. 116 εὐίουὶν αδδυιν οὗ 
Ἰτηδο] δ 10. ΟΥ Ἰορίοαὶ δου]! γ, ἀπα αἰτηοϑδῦ οἵ ὑμ1η1- 
1η5 ΡΟΥΤΘΥΙ, ΠΒ86 15 δὴ. ὉρΥΙΡ αὖ, τ 6]}]-τηθϑηϊηρ, ἀηα οοη- 
βοιθηύίοτιβ τα. Βυῦ ἃῦονθ 411 ὑμῖηρ5 ἢ6 15 Ῥοββθδβθα 
ὙΙ ἢ ἃ ἔστη οοηγιούϊοη ὑμαῦ ἢΘ 15 στισῦ ἴῃ ὑμθΟΥΎῪ ἃπα 
ἴῃ Ῥγδοῦϊοθ : ΒΒ Βδ5 ΠῸ ΤηΪΒΡΊΨΙΠΡΒ ΟΥ̓ ῳΠοβιϊδίϊοη : Π6 
15 ΤΘΔΟῪ ἴο ΟΔΥΤῪ οΟυΐλῃῖβ ΘΟΠ ν]ΟΟΠ5 ἴο {π6 σου! θην 
οχίθηὐῦ οὗ ραύηρ μῖ5 ἔδύμου ἡ Π15 ὑγ18] [ῸΓ ΤΩΌΓΑΘΥ. 
ΗΝ. Ἰαβῦ οἰγουτηβύίδῃμοθ Βθθτὴ8 ᾿παάθθα ἃ ἰοιοῇ οἵ ολτ]- 
οαὔαχο, ὦ ΕΚιπα οὗ τγεαμοίϊο αὐ αὐϑιυγάμμα. Αὐ {86 
βϑῖὴθ ὕππὴ6 Ὀγαία! ὐΥ ὑονγαγὰβ ὑπ6 οἷα, δηα ΠΔΥΒΠΠΘ55 
ἴο ραγθηΐβ, Γουτηθα ἃ ραγὺ οὗ ὑπ ἀδυκϑὺ 5146 οἵ Αὐο 
οἰ"! Ζαύϊοη. ὅτ Οἢ ἃ Ῥγοβθοιύϊομ ἃ 5 ὑΠ|15 15 ΟὨ]Υ͂ ὙΤΟΥΒΘ 
ἴῃ ἄθουθθ {88 την 8 ϑοὺ γϑοογαθα οὐ δα ἴο 
ἴῃ πμ6 ᾿πογαύαγο οἵ ατγθθοθ. 

ἘῸΓ Γαγίμο. ΔηΙγ 515. οἵ ὑπ6 Θιδίοσιιθ ὑμ6 βυπάθπς 
5ῃοι 4 τοίου ἠο ατοίθ δπὰ «“ονοϑύν, δηα ἴο {μ6 6χοοὶ- 
Ἰοηὐ ᾿πὐνοαποίϊοη ρυθῆχϑα ἰο ὙΥ 68115᾽5 ϑαϊύϊοῃ οὗ ἐδ 
Αωμέμψρῆτο. 

ΜΈΝΕΧΕνυϑ. 

ϑοογαύθβ τηθοίϑ ἃ ἔγίθημα σψὴὸ ᾿πίουτηβ ΐτη ὑμαὺ 
ἐῃ6 Αὐμθηΐϊδηϑ δῦ δροαῦ ἴο δρροϊῃῦ δὴ οσδίου ἴο 
ΡΓο Ποῦ ποΘ. {Π6 ἔπη τα] δα]ορίππι οὗ ὑποϑθθ πο Βᾶγθ 
ῬΘΘη 8]αῖπ ἴῃ γατ. οογδξθβ γαβροπαβ ἴῃ ἃ ἤοῃθ οὗ 



ΤΥΊΚΟΡΟΟσΤΙΟΝ. .2:: 

ῬΙαυα] οχασρογαύϊοη, θχίο!]τηρ ὑμ6 γόνγθιβ οὗὨἨὨἁ ὠ{Πθ 
ῬυΌ]Ο ΒΡΘΆΚΘΙΒ ; δηα ὑῆθῃ, ἴῃ ΔΉΒΥΤΘΥ ὕο ΝΙΘΏΘΧΘΗΙΙΒ, 
ἈΠΟ ὑμαῦ Π6 ἄοθϑ ποὺ ὑμιηκ 1ὖ ἃ αἸβηοα]ῦ τηδύζον 
ἰο ΒΡ Κ οἱ 58πῸ0}} ἃ βιι)]εοῦ. Ἠδ Πϊτηβοὶ σου] βρθὰκ 
1 μ6 ψεθ ομοβθῃ. ΝΑΥ τηογθ, μ6 Πὰβ θαῦμα ἃ 
ΒΡΘΘΟΙ ἔγοτη ἀ βραβῖίῶ ὑυ Β1 0 ἢ. σου] 6. βαϊία Ὁ]8 οα ὑἢ15 
ΥΘΙῪ ΟΟΟδΒΙθη. Π6 ΒΡΘθο 1056} [Ὁ]]ονγα, ἃπα 15 
᾿Ἰηἀθθα {Π6 τηᾶΐη ρατὺ οὗ ὑπ σου, 75 βΒαρροβϑὰα ἀδΐβ 
15. δέου ἐῃ8 “Ῥϑασοθ οἵ πίοι αβ᾽, Ἰοπρ' αἰθον {Π6 τοὰ] 
δοογαύθϑ ψγὰ5 αἀθδα. 

Ὑ μούμϑι: 0815 βρθθοὶ γὰβ. ἃ βϑυϊοιιβ δἤογῦ οἱ {6 
Ραγὺ οὗ ῬΙαΐο ο βαυραββ ὑπ6 ὑπθύουϊοῖδηβ οὗ ὑπ ἀδγ, ΟΥ̓ 
πβούῦμοϑυ 1 νχὰϑ τηθαμῦὺ ἃ5 ὃ ρα ΟΟΥ ΟἹ {611 ΞΡΘΘΟΠΘΒ, 15 
ὃ αποβῦοη. ὙΠΟ δᾶ. οΊνΘη ΤΙΒΘ ἴο Β01ὴ6 αἰΒΟΌΞΒΙΟΙ, 
Ομ {Π6 οὔθ Βαπὰ 1ὖ 15 ἴοο φοοῦ ἴου ἃ ραύοάγ. [ἢ 
γοραγαθα 8ἃ5. 51|ὸῸ, 1Ὁ τη 8 ὰ5 Οὗ {Π6 ΟΥΙΓ]ΟΙΒΙῺ 
Ρᾶββθά ὈΥ ἃ τηδύοι-οἵ-[αοῦ Υθδάθυ οὰ ὑῃ6 “ε)εοίεώ 
Δαάγοδβ8ο8, “ Ὁμαῦ ὑπ ν βθϑιηθα ὑυϑυῦ οοοα δα 65568, 
Δα ἴῸΣ 5 ραγσὺ ἢ6 αἱὰ ποῦ 8686 ιν ἰμθὺ Ψ676 χὸ- 
Ἰοοἰρα᾽, ὅο ὕοο {μ15 ογαύϊοῃ, ὑποιρῇ {8}]}1π|ο [ἈΥ 5μουῦ 
οὔ ὑΠ6 τηδσηϊποθηὺ ΒΡΘΘοἢ οἵ ΒΘΥΊΟΪ 65 Β1Οἢ ΓΕ Ἄτιον ἀ1685 
Πὰ5 ῬΓΘβουνϑα, 566 πὶ ὅο Βᾶνθ Ῥθθῃ {Ὁ}]}Υ δαὰ] ἰοὸ {Π9 
δνουᾶσθ οὗ βιοῃ ἀἰβοοῦγθθθ. “ΤΉΘΥ ΘΟὨ ΟΥΤηΘα᾽, 5ΔΥ5 
ῬΥΟΐθΒΒΟΥ «ονγούν, “ὕο ἃ τϑστθι ὕὑγρθ. ΠΟΥ Ὀορδη 
ὙΙ ἢ σοαβ ἃ ἃποθϑύουβ, πη ὑπ Ἰθσϑπάαυυ Πἰβίουυ οἵ 
ΑὙΠ 65, ὕο ΒΙΟἢ βαιοοθθάθα δὴ αἰμηοϑῦ δα πα} }ν Πού ]ου5 
ἀοοοπηῦ οὗ Ἰαΐθυ ὑϊτηθ5. ΤΠ6 Ῥρυβίδῃ πναν ᾿ουταθα ἐπ6 
οοηΐγο οὗ {π6 παυγαίνθ : ἴῃ {Π6 ἃθ8 οἵ ᾿βοογαΐθβ. πὰ 
Τοϑιηοβύμθηθα ὑπ ΑὐΠθη 5. γΘΥΘ. 501}} Πνηρσ ἢ {6 
Θ]ουος. οὗ Μδγαύμοη ἅμα δ ]αγηῖθΒ. Τὴ6 “οθηθαθηι8 
οαϑὺβ ἃ ν 611 οὐδ ὕΠ6 ὑγθὰκ ρ]αθοβ οὗ Αὐμθηΐδι ΒΙβύουυ. 
ΤῊΘ νὰν οὗ Αὐμθηβ δηα Βοθούϊα 15 ἃ νγὰῦ οὗ θυ οι : 
6 Αὐπθηΐϊδηβ σαν Ὀδοὶς ὑπ06 ὥραγίδηϑβ ἰδκθὴ δὖ 
ρμδοίθσιω οαὖ οὗ Κἰπάμθββ. Τηάορά.. γθ ἀθηηοογαὺβ 
ΔΥΘ ἀϊι6 ὑσιιθ δυϊβίοουδου οὗ νἱνΐπθ. Τῆθβο ἀσθ ὑδθ 



ὙΠ ΤΑ ΤΕΚΟΡΟΟσΤΊΙΟΝ. 

ΡΙαὐτύπ65 δα [Ἀ]βθῃοοαβ πὶ ΒΙΟἢ ΑΥὙΠΘηΐδη Πϊδίουν 
15 αἰδοῖα, Ομ {μθ οὔμοὺ μαηά 1Ὁ 15 ἴοο κθ 8 
τη θύογι αὶ θχϑυοῖβα ἴο 566η νου ῃΥ οὗ {πΠ6 τηοβῦ ὈΓΠΠαπὺ 
διηα Ἰτηοτηδύνο οἵ Οσθοῖκ πυϊύουθ, ὙΠ ὉΠ6 δχοθρ- 
ὑϊοη οἵ {Π6 ΞρΙΘ παῖ ἀπ ᾿πηραβϑιοηθα ἄρρθδ] ἴπ {ῃ8 
οἸοβίηρ ομαρίθυβ, ὕπνο 15 1016 οὐἹοτ δ] ὐγ οὗ ἐπουρηῦ 
ΟΥ᾽ ΘΧΡΥΙΘΞΒΙΟΙ, 8Ππ4 ΠῸ οἰαγδούθυιβῦϊο γαίῃ οὗ νἱθυν. 
ῬΙαΐο ΟὔἹΥ βῆονγβ ὑμαῦ 6 οἂπ θαι] Τιυβῖαθ ΟΥ̓ [50- 
ογαῦθβ 6 ἄοθβ ποὺ βαγραβϑ ἔβθιη. ΤΠΘΥΘ. ΤΘΠΊΔΙΠ5 
ὑμ6 σἱθν ὑμαῦ ἐπθ “Ποηδαθτιβ 15 ποὺ Ῥ]αΐοβ σΟΥΚ. 
Τὸ αυοίθ ἀσϑίῃ ἔγομη «οὐ οἰὺ-- Γηὔου μἃ] θυ θη 6 5ΘΘΠῚ5 
ἴο ἰθᾶν {ῃ6 ααθβϑίϊοῃ οἵ δαύΠουβρ ἴῃ ἀοαυθῦ. ΤΠΘΓΘ 
ΔΥΘ τη Υ]β πα μου ἅτ ἀθίθοίβ. ΒΟ ἢ τηϊοηῦ οΥ τσ ῦ 
ποῦ Ὀ6 ΒΟΥ θοα ἐο Ῥ]αίο. Τὴ ἴοσπη οὗ 86 ψοΥΚ 
τηᾶκο5 Π6 δπαῦϊσυ απ Ποῦ ; {πΠ6 Τηὐγοαποίοη πᾶ {Π6 
ἤμ8]6 πγϑᾶῦ ὑῃ6 Ἰοοῖκ δἰΐμον οἵ Ῥ]αῦο οὐ οὗ ἃ 58.118] 
᾿ἰτηϊαΐοι" οἵ Ῥ]αίο. Τπ {Π|58 ἀποουίαιϊηδυ, ὑπ 6 ΘΧΡΥΘ55 
ὑθβΟϊ ΠΥ οἵ Αὐ᾽ϑύοί]θ᾽ τὺ ῬΥΠ 05 ὕπσση {μ6 ὈΔΙΔ 66 
ἴῃ 15 ἕανουισ. [ύ τησϑῦ Ὀ6 ΤΙ ΘΠ ὈΘΥΘα 8150 ἐμαῦ {ῃ6 
ΟΣ πγὰϑ ἔδτηοιιβ ἴῃ δηὐ αν, Δ πα 15 πο] θα 1η 
ὑπ ΑἸθχδμαγίδη οαΐδϊοσιιθβ οἵ ὑμ6 Ῥ]αΐοηϊο τυι ϊηρϑ᾽, 
Ξ6 6 αἰβο ατοίβ ; ψῃῆο Ὀο]θνοα ἐπ ἤἼ)εημοαογιβ ἴο Πδγθ 
Ὀδθη υυιὐζθη ΘΒΡΘΟΙΔΠ]Υ ἴῃ ΥἸνΑΙΤῪ οἵ Πυγβῖαβ, γῆῸ μά 
ἸαύθΥ ρυῦὺ ἔουνγατὰ ἃ που] ογδίϊομ, δηα ἴο ὙΒΟΙα 
ῬΙ]αῦο νγχὰβ ἀπάουθίθα]ν απἰαρομπιβϑῦο. ΤῊ δαπεσυγίσιι8 
οὔ Ιβοογαῦθβ, ὑποιρἢ ποῦ ἃ ἔπ γᾺ] οὐγδύϊομ, [Ὁ]]ονβ {Π 6 
ΒΆΤΩΘ ΟΥ̓ΘΥ οὗ δνυθηΐβ, 8 πα τᾶ 6 οοπδαϊἑοθα ὙΠ} 
δανϑηΐασθ. Πα Ὑ5᾽5 δαϊῦοι ἢὰ5 ὈΘΘη 1 ΤΩΥ Πϑηπ5 
ὑβνουρσῃουΐ, ἀπ ἰἤτονγβ σποῖ ΠΙσῃὴῦ οἢ. ὑῃ6 ἔμπηθσγαὶ 
ΒΡΘΘΟΙ 65 ἃπα οἢ ἔπ ατθακ ὑμθύου οἰ ῃ5 σΘΠΘΓΆΙΠΥ. 

1 ρα ποΐθ οὐ ἥοπου. 8. 8. 



οὐ ΘΎΦΡΩΝ' 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑᾺΑ 

ΕΥ̓ΘΎΦΡΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ΕΥ̓Θ. Τί νεώτερον, ὦ Σώκρατες, γέγονεν, ὅτι σὺ τὰς 

ἐν Λυκείῳ καταλιπὼν διατριβὰς ἐνθάδε νῦν διατρίβεις 

περὶ τὴν τοῦ βασιλέως στοάν; οὐ γάρ που καὶ σοί γε 

δίκη τις οὖσα τυγχάνει πρὸς τὸν βασιλέα ὥσπερ 
ἐμοί. 

ΣΩ. Οὔτοι δὴ ᾿Αθηναῖοί γε, ὦ Εὐθύφρον, δίκην 
αὐτὴν καλοῦσιν, ἀλλὰ γραφήν. 

ΕΥ̓Θ. Τί φῇς; γραφήν σέ τις, ὡς ἔοικε, γέγρα- 

Βπται; οὐ γὰρ ἐκεῖνό γε καταγνώσομαι, ὡς σὺ ἕτερον. 

ΣΩ. Οὐ γὰρ οὖν. 

ΕΥΘ. ᾿Αλλὰ σὲ ἄλλος ; 

ΣΏ. Πάνυ γε. 

ΕΥ̓Θ. Τ΄ οὗτος ; 

1 ἢ περὶ ὁσίου" πειραστικός. 
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2 ΠΛΑΤΏΝΟΣ 

ΕἸ Ν » ’ὔ ΑΕ 

ΣΏ. Οὐδ᾽ αὐτὸς πάνυ τι γιγνώσκω, ὦ Εὐθύφρον, 
᾿ », ’, ῳ» , ’, 5 [ό 3 

τὸν ἄνδρα" νέος γάρ τίς μοι φαίνεται καὶ ἀγνώς" ὀνο- 
΄ὔ ,ὔ 9 ᾽ὔ ε “ Φ 7 3, ἣς 

μάζουσι μέντοι αὐτόν, ὡς ἐγῷμαι, Μέλητον. ἔστι δὲ 
“- “4 “- 

τὸν δῆμον" Πιτθεύς, εἴ τινα νῷ ἔχεις Πιτθέα Μέλητον, 
: ἂν ’ - 

οἷον τεταγότριχα καὶ οὐ πάνυ εὐγένειον, ἐπίγρῦπον δέ. 
΄ -“ ’ 

ΕΥ̓Θ. Οὐκ ἐννοῶ, ὦ Σώκρατες" ἀλλὰ δὴ τίνα γρα- 
’ ἊΨ 

φὴν σε γέγραπται; 
σ 5 -' 

ΣΩ. ἭΝντινα; οὐκ ἀγεννῆ, ἔμοιγε δοκεῖ: τὸ γὰρ 

νέον ὄντα τοσοῦτον πρᾶγμα ἐγνωκέναι οὐ φαῦλόν ἐστιν" 
Ἀν ’, “ ἴὸ ’ὔ ’ ε ᾽, ὃ 
ἐκεῖνος γάρ, ὡς φησιν, οἶδε, τίνα τρόπον οἱ νέοι δια- 

͵΄ κ , ε , 9 ΄ ΝΗ 
φθείρονται καὶ τίνες οἱ διαφθείροντες αὐτούς. καὶ 

’ ’ “- ": Ν Ν 35 » 3 ’, 

κινδυνεύει σοφός τις εἶναι" καὶ τὴν ἐμὴν ἀμαθίαν 
᾿ς Ν ε ᾽ὕὔ Υ ε ’, 3 »-“ Μ 

κατιδὼν ὡς διαφθείροντος τοὺς ἡλικιώτας αὐτοῦ, ἔρ- 
2 ε Ν ’ὔ Ἁ Ν 

χεται κατηγορήσων μὸυ ὡς πρὸς μητέρα πρὸς τὴν 
΄, Ν , ΄, “ “ ΄, Μ 

πόλιν. καὶ φαίνεταί μοι τῶν πολιτικῶν μόνος ἀρ- 
“ 5 “ “-“ “ 

χεσθαι ὀρθῶς" ὀρθῶς γάρ ἐστι τῶν νέων πρῶτον ἐπι- 
- Ὁ σ , 

μεληθῆναι, ὅπως ἔσονται ὅ τι ἄριστοι, ὥσπερ γεωργὸν 

ἀγαθὸν τῶν νέων φύτῶν εἰκὸς πρῶτον ἐπιμεληθῆναι, 
“-“ “-“ Ν 

μετὰ δὲ τοῦτο καὶ τῶν ἄλλων’ καὶ δὴ καὶ Μέλητος 
3 “- ε “ “-“ 

ἴσως πρῶτον μὲν ἡμᾶς ἐκκαθαίρει, τοὺς τῶν νέων τὰς 
7, ΄ “ " ᾿ ΕΥ 

βλάστας διαφθείροντας, ὥς φησιν᾽ ἔπειτα μετὰ τοῦτο 
ἵν μὲ “-“ Ψ 3 Ν ΝΥ ς Ν 

δῆλον ὁτι τῶν πρεσβυτέρων ἐπιμεληθεὶς πλείστων καὶ 
“-“ “- ».: ΄ -΄ Ν 

μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος τῇ πόλει γενήσεται, ὥς γε τὸ 
ΕἸ ἈΝ » - ’ 3 “ 9 ͵ὔ 

εἰκὸς ξυμβῆναι ἐκ τοιαύτης ἀρχῆς ἀρξαμένῳ. 
“- ’ὔ 5 3 3 

ΕΥ̓Θ. Βουλοίμην ἄν, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ ὀρρωδῶ, 
“ ’ -“ 3.ϑ(} 

μὴ τοὐναντίον γένηται. ἀτεχνῶς γάρ μοι δοκεῖ ἀφ 
“-“ ΄ “ 3 

ἑστίας ἄρχεσθαι κακουργεῖν τὴν πόλιν, ἐπιχειρῶν ἀδι- 

1 τῶν δήμων. 
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ΕΥ̓ΘΎΦΡΩΝ (2, 8) 8 
Ἂ , 2 ΄, ΄ὔ Ν - ΄ ᾿' κεῖν σέ. καί μοι λέγε, τί καὶ ποιοῦντα σέ φησι δια. 

φθείρειν τοὺς νέους ; 
Υ εν ’ ε Ψ τι 3 “ 

ΣΏΩ. Ἄτοπα, ὦ θαυμάσιε, ὡς οὕτω γ᾽ ἀκοῦσαι. 
Ψ, “-“ 

φησὶ γάρ με ποιητὴν εἶναι θεῶν, καὶ ὡς καινοὺς ποι- 
κ“ , ν Ψ. ,ὕ 9 ΄, 3 ΄ οὔντα θεούς, τοὺς δ᾽ ἀρχαίους οὐ νομίζοντα, ἐγράψατο 

τούτων αὐτῶν ἕνεκα, ὥς φησιν. - 
Ν 

ΕΥ̓Θ. Μανθάνω, ὦ Σώκρατες’ ὅτι δὴ σὺ τὸ δαι- 
ᾳ “ "» ε “" 

μόνιον φῃς σαυτῷ ἑκάστοτε γίγνεσθαι. ὡς οὖν καινο- 
“ “ ΄ 

τομοῦντός σου περὶ τὰ θεῖα γέγραπται ταύτην τὴν γρα- 
Ἤὦ Ν ε “ Ὧι ὧν 3 Ν ,ὔ 

φήν, καὶ ὡς διαβαλῶν δὴ ἔρχεται εἰς τὸ δικαστήριον, 

εἰδὼς ὅτι εὐδιάβολα τὰ τοιαῦτα πρὸς τοὺς πολλούς. 
Ἄν υο να “ ΄ “ ’, 3 ΥΕῚ ΄, Ν καὶ ἐμοῦ γάρ τοι, ὅταν τι λέγω ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ περὶ 

“ Ἂ ν; 3 ““ ᾿ 7 “ 

τῶν θείων, προλέγων αὐτοῖς τὰ μέλλοντα, καταγελῶσιν 
ε ,ὔ ΜἜ ΟΝ “ 3 3 Ν " δ ὡς μαινομένου. καίτοι οὐδὲν ὅ τι οὐκ ἀληθὲς εἴρηκα ὧν 

- 3 νυ. Ψ “ Εἰ σὰ “ “ » 

προεῖπον, ἀλλ᾽ ὅμως φθονοῦσιν ἡμῖν πᾶσι τοῖς τοιού- 
“-“- ς , 

τοις. ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῶν χρὴ φροντίζειν, ἀλλ᾽ ὁμόσε 

ἰέναι. 
.» 3 Ν 

ΣΩ. Ὦ φῴλε Εὐθύφρον, ἀλλὰ τὸ μὲν καταγελασ- 
“ »᾿᾽ 3 Ν “ 3 ,ὔὕ ’ ε 

θῆναι ἴσως οὐδὲν πρᾶγμα. ᾿Αθηναίοις γάρ τοι, ὡς 
5 ς “ 3 ’ 7 3, Ἁ 4 ἐμοὶ δοκεῖ, οὐ σφόδρα μέλει, ἄν τινα δεινὸν οἴωνται 
“- Ν ’ Ν “ ε - ᾽΄ὕ «Ὁ 

εἶναι, μὴ μέντοι διδασκαλικὸν τῆς αὐτοῦ σοφίας" ὃν 
δ᾽ Ἃ ΔΎ Ε - , “- 

ῃ ὃ ἂν καὶ ἄλλους οἴωνται ποιεῖν τοιούτους, θυμοῦνται, 

εἴτ᾽ οὖν φθόνῳ, ὡς σὺ λέγεις, εἴτε δι᾿ ἄλλο τι. 

ΕΥΘ. Τούτου οὖν πέρι ὅπως ποτὲ πρὸς ἐμὲ ἔχου- 
’ “ “ 

σιν, οὐ πάνυ ἐπιθυμῶ πειραθῆναι. 

ΣΩ, Ἴσως γὰρ σὺ μὲν δοκεῖς σπάνιον σεαυτὸν 
,ὔ Ν ΄ Ε] Ε] ’ Ν “- 

παρέχειν καὶ διδάσκειν οὐκ ἐθέλειν τὴν σεαυτοῦ σο- 

φίαν' ἐγὼ δὲ φοβοῦμαι μὴ ὑπὸ φιλανθρωπίας δοκῶ 
ὰν δ ΄ » ᾽ , ἀρον ἐν Ν ΄, 

αὐυτοις Οο τι περ έεχω εκκεχυμένως παντι ἀνδρὶ λέγειν, 

29 
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{ ΠΛΑΤΏΝΟΣ 

3 ΄, »» “- 3 Ν Ν Ν ἊἋ εν 
οὐ μόνον ἄνευ μισθοῦ, ἀλλὰ καὶ προστιθεὶς ἂν ἡδέως, 
Υ » «“2,.37 3 ’ 5» Ν - ἃ - Ἅ ἂν Ἑ εἴ τίς μου ἐθέλοι ἀκούειν. εἰ μὲν οὖν, ὃ νῦν δὴ ἔλεγον, 

μέλλοιέν μου καταγελᾶν, ὥσπερ σὺ φῃς σαυτοῦ, οὐδὲν 15 

ἂν εἴη ἀηδὲς παίζοντας καὶ γελῶντας ἐν τῷ δικαστηρίῳ Ἴ αηόθές τ Υ ὃ τηριῳ 
“᾿ 3 ἈΝ ’  Ξ» - εἰ ᾽ ;ὔ 

διαγαγεῖν, εἰ δὲ σπουδάσονται, τοῦτ᾽ ἤδη ὅπῃ ἀποβήη- 

σεται ἄδηλον πλὴν ὑμῖν τοῖς μάντεσιν. 

ΕΥΘ. ᾿Αλλ᾽ ἴσως οὐδὲν ἔσται, ὦ Σώκρατες, πρᾶγμα, 
3 ᾿ ΄ Α Ν ΡΝ ἢ ἌὌῃᾳὌΙΣ ΄ . Ν Ν 
ἀλλὰ σύ τε κατὰ νοῦν ἀγωνιεῖ τὴν δίκην, οἶμαι δὲ καὶ 90 

’ 

ἐμὲ τὴν ἐμήν. 
Ὑ ’ Ψ ’ 

4 ΣΩ. Ἔστι δὲ δῇ σοι, ὦ Εὐθύφρον, τίς ἡ δίκη; 
Ε] 

φεύγεις αὐτὴν ἢ διώκεις : 

ΕΥ̓Θ. Διώκω. 

νυ ρας 

᾿ ΕΥ̓Θ. Ὃν διώκων αὖ δοκῶ μαίνεσθαι. 5 

ΣΩ. Τίδέ; πετόμενόν τινα διώκεις ; 

ΕΥ̓Θ. Πολλοῦ γε δεῖ πέτεσθαι, ὅς γε τυγχάνει ὧν 
- , ΄ 

εὖ μάλα πρεσβύτης. 

ΣΩ, Τίς οὗτος; 

ἘΥΘ. Ὁ ἐμὸς πατήρ. το 

ΣΩ. Ὁ σός, ὦ βέλτιστε; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ. Ἔστι δὲ τί τὸ ἔγκλημα καὶ τίνος ἡ δίκη ; 

ΕΥ̓Θ. Φόνου, ὦ Σώκρατες. 

ΣΏ. Ἡράκλεις" ἢ που, ὦ Ἐῤθύφρον, ἀγνοεῖται τ- 
ε Ἀ - -“ -΄“ ν ΕῚ “. »»᾿ 3 Ν “4. ’ 

ὑπὸ τῶν πολλῶν ὅπῃ ποτὲ ὀρθῶς ἔχει. οὐ γὰρ οἶμαί 

Β γε τοῦ ἐπιτυχόντος ὀρθῶς αὐτὸ πρᾶξαι, ἀλλὰ πόρρω 
»Μ Ἂ ΕῚ ’ὔ 

που ἤδη σοφίας ἐλαύνοντος. 

ἢ " " 

οποι, οπτου. 



6 

ΕΥ̓ΘΥΦΡΩΝ (4) ὔ 

ΕΥ̓Θ. Πόρρω μέντοι νὴ Δί᾽, ὦ Σώκρατες. 
Ὗ Ν “-“ ε ε Ν “-“ 

ΣΩ. Ἔστι δὲ τῶν οἰκείων τις ὁ τεθνεὼς ὑπὸ τοῦ 
- Ἷς ΕΥ -“ ἍἙ Ν » ᾿ 

σοῦ πατρός ; ἢ δῆλα δή" οὐ γὰρ ἄν πού γε ὑπὲρ ἀλλο- 
᾿ς ΕῚ Ἕ ’ 5 “ 

τρίου ἐπεξήεισθα φόνου αὐτῷ. 
“-“ Φ ’ μὲ 5» 

ΕΥΘ. Ψελοῖον, ὦ Σώκρατες, ὅτι οἴει τι διαφέρειν, 
ΝΜ Ε] ’ὕ - ε - 

εἴτε ἀλλότριος εἴτε οἰκεῖος ὁ τεθνεώς, ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο 
’ “-“ ’ » 3 Ψ'. ΝΜ ε ’ 

μόνον δεῖν φυλάττειν, εἴτε ἐν δίκῃ ἔκτεινεν ὁ κτείνας 
δ ’, Ν 9 Ν 3 ’, 355 3 Ν ΄ ΕῚ ᾽ὔ 

εἴτε μὴ, καὶ εἰ μὲν ἐν δίκῃ, ἐᾶν, εἰ δὲ μή, ἐπεξιέναι, 
’ ε ͵ὔ ’ὔ ἣν ε ’ὔὕ 

ἐάν περ ὁ κτείνας συνέστιός σοι καὶ ὁμοτράπεζος ἢ. 
»Μ Ἀ δ ’ ,ὔ τ “Δ “ ΄- ’ 

ἴσον γὰρ τὸ μίασμα γίγνεται, ἐὰν ξυνῇς τῷ τοιούτῳ 
Ν Ν Ἀ 3 »“ ’ Ν ϑ, “ “ 

ξυνειδὼς καὶ μὴ ἀφοσιοῖς σεαυτόν τε καὶ ἐκεῖνον τῇ 
δ ΕῚ ’ὔ’ ΕῚ ᾿ς ᾧ ΕῚ δε ’ “- ΕῚ ᾿ 

δίκῃ ἐπεξιών. ἐπεὶ ὅ γε ἀποθανὼν πελάτης τις ἦν ἐμός, 
Ν ε 3 “ Ε “- ὙΖ 45Δ 35 “- 3 

καὶ ὡς ἐγεωργοῦμεν ἐν τῇ Νάξῳ, ἐθήτευεν ἐκεῖ παρ 
-. “ἢ Ἷ ' 3 “ -“ 

ἡμῖν" παροινῆσας οὖν καὶ ὀργισθεὶς τῶν οἰκετῶν τινὶ 
“- ε ,ὕ ΕῚ ,ὕ τ ἈΥ: ε 3, Ἀ ΄ 

τῶν ἡμετέρων ἀποσφάττει αὐτόν" ὁ οὖν πατὴρ ξυνδή- 
Ν ΄ Ν Ν “ “-“ Ν 

σας τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ, καταβαλὼν εἰς 
’ ’ὔ - ΕΝ ’ὔ ΟΥ̓ Ὶ 

τάφρον τινά, πέμπει δεῦρο ἄνδρα πευσόμενον τοῦ ἐξη- 
“ “- ᾿. “ ’ὔ - 

γητοῦ ὅ τι χρὴ ποιεῖν. ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ τοῦ δεδε- 
,ὕ 3 ’ ᾿ς 5 ,ὔ ε 3 ὃ ’ Ν ὑδὲ 

μένου ὠλιγώρει τε καὶ ἡμέλει ὡς ἀνδροφόνου καὶ οὐδὲν 
“Ἃ κ᾿ ᾽ . 35 ΄ εν τεῇ ᾿ ἃξ «ὧν εἶν 
ὃν πρᾶγμα, εἰ καὶ ἀποθάνοι" ὅπερ οὖν καὶ ἔπαθεν. ὑπὸ 

“- “ “-“ 3 ’ὔ’ 

γὰρ λιμοῦ καὶ ῥίγους καὶ τῶν δεσμῶν ἀποθνήσκει πρὶν 
Ἀ »᾿ Ν “- 5 πον ας ’ὕ͵ ““ ἈΝ 

τὸν ἄγγελον παρὰ τοῦ ἐξηγητοῦ ἀφικέσθαι. ταῦτα δὴ 
Φ πὶ δὲ ».»-ῳ0 Ν Ν Φι ᾿ϑὉ 3 “- “ 

οὖν καὶ ἀγανακτεῖ ὃ τε πατὴρ καὶ οἱ ἀλλοι οἰκεῖοι, ὁτι 
5» Ν᾿. Ἂν “Ὰς “.. ’,ὔ “ Ν ’ ΕῚ 2 

ἐγὼ ὑπὲρ τοῦ ἀνδροφόνου τῷ πατρὶ φόνου ἐπεξέρχομαι, 
ιν 3 “ “- ὃ, .Ὁ “ ’, 

οὐτε ἀποκτείναντι, ὡς φασιν ἐκεῖνοι, οὐτ᾽ εἰ ὁ τι μα- 
ΕῚ 3 ’ὔ ᾽ ’ » “-“ 3 ’ὔ 

λιστ᾽ ἀπέκτεινεν, ἀνδροφόνου γε ὄντος τοῦ ἀποθανόν- 
7 “-“ ᾽ὔ Κι 0δὲ “ ’ὔ Ε ᾽ ’ Ν 

τος, ου δεῖν φροντίζειν υπέρ του τοιουτου ανοσίιον γὰρ 

1 χρείη. 
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θ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

"᾿ 3, ἘΝ Ν ΄ Ε] ,’ Α -“» ς20. 7 Φ 

Ἑ εἶναι τὸ υἱὸν πατρὶ φόνου ἐπεξιέναι᾽ κακῶς εἰδότες, ὦ 
κ - [ ΟῚ Α τ ΟΝ ἡὰν ,ὕ ἄς “- 

Σώκρατες, τὸ θεῖον ὡς ἔχει τοῦ ὁσίου τε πέρι καὶ τοῦ 

ἀνοσίου. 
Ν Ἁ “. ’ ε 

ΣΩ. Σὺ δὲ δὴ πρὸς Διός, ὦ Εῤθύφρον, οὑτωσὶ 
Σ» -“ Μ 9 ’ὔ Ν - ’ “ Ψ᾿ ᾿ 

ἀκριβῶς οἴει ἐπίστασθαι περὶ τῶν θείων, ὅπῃ ἔχει, καὶ 
ἴω 3 . 4 “ 

τῶν ὁσίων τε καὶ ἀνοσίων, ὥστε τούτων οὕτω πραχθέν- 
ε 7 “ "» “᾿ ’ 

των, ὡς σὺ λέγεις, οὐ φοβεῖ δικαζόμενος τῷ πατρί, 
-“ ο “Φ 3 ’ “ Ψ ’ 

ὅπως μὴ αὖ σὺ ἀνόσιον πρᾶγμα τυγχάνῃς πράττων ; 
5 κ »Μ 5»"᾿ ’ 

ΕΥ̓Θ. Οὐδὲν γὰρ ἄν μου ὄφελος εἴη, ὦ Σώκρατες, 
3 Ἁ ᾿ς 3 ’ - “-“ 3 ’ 

οὐδέ τῳ ἂν διαφέροι Ἐθὐθύφρων τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, 
“ " 3 “ 

εἰ μὴ τὰ τοιαῦτα πάντα ἀκριβῶς εἰδείην. 
“ 3 ἘΣ “ι ΄ 27 ’, 

ΣΏ. ΤΑρ᾽ οὖν μοι, ὦ θαυμάσιε Εὐύθύφρον, κρα- 
Ψ “ “ “ “-“ 

τιστόν ἐστι μαθητῇ σῷ γενέσθαι καὶ πρὸ τῆς γραφῆς 
“-“ Ν τ 3 ᾿ “- “ σον ἣν 

τῆς πρὸς Μέλητον αὐτὰ ταῦτα προκαλεῖσθαι αὐτὸν 
» “ 5» Ἀκ9 Κ᾿, (57 ’, Ν ν᾿ λέγοντα, ὅτι ἔγωγε καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ τὰ θεῖα 

Ν ΝΣ ΤΕΣ τς 5.9 Ν “-“ 3 Ἂ Ἄλον εὖ περὶ πολλοῦ ἐποιούμην εἰδέναι, καὶ νῦν ἐπειδή με ἐκεῖ- 
3 ’ ’ “ “ 

νος αὐτοσχεδιάζοντά φησι καὶ καινοτομοῦντα περὶ τῶν 
’ὔ 5 ΄ Ν Ν β ΄ Ν 3 "»' 

θείων ἐξαμαρτάνειν, μαθητὴς δὴ γέγονα σός" καὶ εἰ μέν, 
εν 7 5 3 ’, ε “ Ν 

ὦ Μέλητε, φαίην ἄν, Ἑυθύφρονα ὁμολογεῖς σοφὸν εἶναι 
ἈΝ »-»" 5 “ “- 

τὰ τοιαῦτα καὶ ὀρθῶς νομίζειν, καὶ ἐμὲ ἡγοῦ καὶ μὴ 
’ Ξ ΕἸ Ν Ψ 5 ᾽,ὔ “ ΄ δ᾽ ᾽’ὔ 

δικάζου: εἰ δὲ μή, ἐκείνῳ τῷ διδασκάλῳ λάχε δίκην 
΄ ᾿.. 53 ῳ ἘΠΕ Ν , ᾿ πρότερον ἢ ἐμοί, ὡς τοὺς πρεσβυτέρους διαφθείροντι, 
’, Ἂ ε “ ’ 

ἐμέ τε καὶ τὸν αὑτοῦ πατέρα, ἐμὲ μὲν διδάσκοντι, 
5» “ Ν ἴω ,ὔ Ν ’ Ἂν ἧὩιΦ 4 

ἐκεῖνον δὲ νουθετοῦντί τε καὶ κολάζοντι: καὶ ἐὰν μή 
᾽ὔ πλΝ ͵,ὕ “ ,ὕ ἂἔἂὄν 9 ».» “-“ ’, 

μοι πείθηται μηδ᾽ ἀφίῃ τῆς δίκης ἢ ἀντ᾽ ἐμοῦ γράφηται 
ἐξ 3 “-“ “ ἃ 3 σέ, αὐτὰ ταῦτα λέγειν ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἃ προῦκα- 

’ὔ 3 ’ὔ 

λούμην αὐτὸν. 
Ν ᾿ 1 " ’’ ει 

ΕΥ̓Θ. Ναὶ μα Δί᾽, ὦ ξώκρατες, εἰ ἀρα με ἐπιχει- 
΄ ΄ὕ “ "ἊΝ ε - “ ΄ 

Ο ρήσειε γράφεσθαι, εὕροιμ᾽ ἄν, ὡς οἶμαι, ὅπῃ σαθρός 

50 

1ΙοΟ 

15 



ΕΥ̓ΘΥΦΡῺΝ (ὅ, 6) “ 
9 Ν Ν ἡ Ρ' τὰ ’ Δ 55 , ΄ 
ἐστι, καὶ πολὺ ἂν ἡμῖν πρότερον περὶ ἐκείνου λόγος 

᾽ὔ " “ “ἡ “ 

γένοιτο᾽ ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἢ περὶ ἐμοῦ. 
Ἂν "" εκ “ ἴω ’ 

ΣΏ. Καὶ ἐγώ τοι, ὦ φίλε ἑταῖρε, ταῦτα γιγνώσκων 
Ν ω ͵ ’ Ν ἰ Ν 5, 

μαθητὴς ἐπιθυμῶ γενέσθαι σός, εἰδὼς ὅτι καὶ ἄλλος 
4 Ἂς ᾿Ε , - Ν Ν 3.νΝ ν᾿ δες σε πού τις καὶ ὁ Μέλητος οὗτος σὲ μὲν οὐδὲ δοκεῖ ὁρᾶν, 

ἈΡῸΉΝΕ Ν. “ 3“. Ἂ 6 ’,ὔ “ “ ΕἸ , 

ἐμὲ δὲ οὕτως οἕξέως καὶ ῥᾳδίως κατεῖδεν, ὥστε ἀσεβείας 
ΕἸ “-“ εἰ Ν 3, ΄ «“ “- Ν 

ἐγράψατο. νῦν οὖν πρὸς Διὸς λέγε μοι, ὃ νῦν δὴ 
“- ’ φ, “΄' Χ 3 ᾿᾿ 

σαφῶς εἰδέναι διισχυρίζου" ποῖον τι τὸ εὐσεβὲς φῇς 
τὶ Ν Ν 3 ΧΝ Ν Ἃ ΄ Ν Ν “ εἶναι καὶ τὸ ασεβὲς καὶ περὶ φόνου καὶ περὶ τῶν 

᾿" “ἃ ᾿ 5 ’ὔ - . ,͵ ΄ε κ “ 

ἄλλων ; ἢ οὐ ταὐτὸν ἐστιν ἐν πάσῃ πράξει τὸ ὅσιον 
Ἄν. "ονδᾳ ες κα Ν ϑοᾶς Ἂν Φ “ ε ν: 

αὐτὸ αὐτῷ, καὶ τὸ ἀνόσιον αὖ τοῦ μὲν ὁσίου παντὸς 
5 ’, 3 ἈΝ Ν ε΄ ας ἣν ’ὔ ν 90 7. ἐναντίον, αὐτὸ δὲ αὐτῷ ὅμοιον καὶ ἔχον μίαν τινὰ ἰδέαν 

Ν Ν 5 ’, “- ἰ ᾿, Ἃ ΄ Ἀν 

κατα τὴν ανοσιότητα πᾶν ὁ τί περ ἂν μέλλῃ ἀνόσιον 
Φ εἶναι; 

’ὔ; ’ εὖ ᾽ 

ΕΥ̓Θ. Πάντως δήπου, ὦ Σώκρατες. 
’ ’ὔ ’ Ν Φ πη, Ν Ν Ε] 4 

ΣΏ,. Λέγε δή, τί φῇς εἶναι τὸ ὅσιον καὶ τὸ ἀνό- 

σιον; 
᾿Α Ψ ὃς “ ΄ 

ΕΥ̓Θ. Λέγω τοίνυν, ὅτι τὸ μὲν ὅσιόν ἐστιν ὅπερ 
5 Ν - “- “,ἂ΄͵᾿,υ “-“ “ἡ Ν ’ “ἡ  ε “-“ ἐγὼ νῦν ποιῶ, τῷ ἀδικοῦντι ἢ περὶ φόνους ἢ περὶ ἱερῶν 

“ ’ ς 

κλοπὰς ἤ τι ἄλλο τῶν τοιούτων ἐξαμαρτάνοντι ἐπεΐξ- 
, Ν “ἃ ’ὔ ,ὔ ’ ΄’ Ν᾿ 

ιέναι, ἐὰν τε πατὴρ ὧν τυγχάνῃ ἐᾶν τε μήτηρ ἐᾶν τε 
Φ ΝΜ ε “-“ Ν Ἀ δ ΤΆ ς, 2 Ψα Ξ ΕῚ ’, 

Ἑ ἄλλος ὁστισοῦν, τὸ δὲ μὴ ἐπεξιέναι ἀνόσιον' ἐπεί, ὦ 
ϑ' ε , “ ’ “ 

Σώκρατες, θέασαι, ὡς μέγα σοι ἐρῶ τεκμήριον τοῦ 
’ “ “ " ἃ Ὄ. ΌΝ μὴ “ μὰ “ νόμου ὅτι οὕτως ἔχει, ὃ καὶ ἄλλοις ἤδη εἶπον, ὅτι ταῦτα 

5» “-“ “ἡ Μ “ ,ὔ Ἀ “-“ 5 

ὀρθῶς ἂν εἴη οὕτω γιγνόμενα, μὴ ἐπιτρέπειν τῷ ἀσε- 
“ 5, δ ε ΡΥ ΄ " 3 ᾿ 

βοῦντι μηδ᾽ ἂν ὁστισοῦν τυγχάνῃ ὠὦν' αὐτοὶ γὰρ οἱ 
ΝΜ , ͵7 Ν ,ὔ’ -“" ““ 

ἄνθρωποι τυγχάνουσι νομίζοντες τὸν Δία τῶν θεῶν 

Ὶ ; , 

ἐγέν ετο. 

ιὸ σα. Ρ. 

20 

ῳι 

30 

1ο 



8 ΠΛΑΤΩΝΟΞ 

Α ν΄ “- «εἩ -“ἡΣ 

ἄριστον καὶ δικαιότατον, καὶ τοῦτον ὁμολογοῦσι τὸν 
Ὁ“ ων ΄σ΄ ᾿Ξ - 

6 αὐτοῦ πατέρα δῆσαι, ὅτι τοὺς υἱεῖς κατέπινεν οὐκ ἐν 
συ. Ψ'' “ Ν ε “ - 

δίκῃ, κακεῖνόν γε αὖ τὸν αὐτοῦ πατέρα ἐκτεμεῖν δι 
“ . - 

ἕτερα τοιαῦτα" ἐμοὶ δὲ χαλεπαίνουσιν, ὅτι τῷ πατρὶ 
Ε] ’ 5 “ Ν Φ 3 Ἀ ε “-“ ἥ 

ἐπεξέρχομαι ἀδικοῦντι, καὶ οὕτως αὐτοὶ αὑτοῖς τὰ ἐναν- 

τία λέγουσι περί τε τῶν θεῶν καὶ περὶ ἐμοῦ. 
᾿Α ΄, 3 5. Δὺ ἢ - ξ 

ΣΏ. ἾΑρά γε, ὦ Ἐυθύφρον, τοῦτ᾽ ἐστίν, οὗ ἕνεκα 
κ κ ΄ὔ «“ κ α 9 ,ὕ . 

τὴν γραφὴν φεύγω, ὅτι τὰ τοιαῦτα ἐπειδάν τις περὶ 
-“ -“ οἰ - 5 ’ 3 «Δ ᾽ 

τῶν θεῶν λέγῃ, δυσχερῶς πως ἀποδέχομαι; δι᾿ ἃ δή, 
ε Μ ΄ ’ ΕἸ ’ “ “" 3 Ν ὡς ἔοικε, φήσει τίς με ἐξαμαρτάνειν. νῦν οὖν εἰ καὶ 

κ κ  - Φ 390.) Ν “- , 
Β σοὶ ταῦτα ξυνδοκεῖ τῷ εὖ εἰδότι περὶ τῶν τοιούτων, 

5. ἃ ’ «ς 5 Ν Ἐπ: χὰ - ’ Ν Ν 
ἀνάγκη δή, ὡς ἔοικε, καὶ ἡμῖν ξυγχωρεῖν. τί γὰρ καὶ 

’ 5 ε “ ΒΝ." 

φήσομεν, οἵ γε αὐτοὶ ὁμολογοῦμεν περὶ αὐτῶν μηδὲν 
Ν ε 3 - 

εἰδέναι; ἀλλά μοι εἰπὲ πρὸς Φιλίου, σὺ ὡς ἀληθῶς 

ἡγεῖ ταῦτα οὕτω γεγονέναι ; 
Ψ ’ Φ ΄ 

ΕΥ̓Θ. Καὶ ἔτι γε τούτων θαυμασιώτερα, ὦ Σώ- 
ἃ ε Ν 3 "' 

κρατες, ἃ οἱ πολλοὶ οὐκ ἴσασιν. 
’ Μ ε -“ -. » 

ΣΏ. Καὶ πόλεμον ἄρα ἡγεῖ σὺ εἶναι τῷ ὄντι ἐν 
ω “-“ Ἀ 3 ᾿ά 

τοῖς θεοῖς πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἔχθρας γε δεινὰς καὶ 
’ Ἂ «Ὁ “ ’ -᾿ ,ὔὕ ὕὔ ε ᾿ “" 

μάχας καὶ ἄλλα τοιαῦτα πολλά, οἷα λέγεταί τε ὑπὸ τῶν 
- Ά, ε ; ἴω ΕῚ “-“ ,’ ,ὔἅ 5», 

Ο ποιητῶν, καὶ ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν γραφέων τά τε ἄλλα 
. “ “ ’ὔ 

ἱερὰ ἡμῖν καταπεποίκιλται, καὶ δὴ καὶ τοῖς μεγάλοις 
Ὶ “-“ Ψ ’ 

Παναθηναίοις ὁ πέπλος μεστὸς τῶν τοιούτων ποικιλμά- 
5 ἊΣ 5 Ν 5 ’ὔ φι. Ὁ ΕΙ “ - 

των ἀνάγεται εἰς τὴν ἀκρόπολιν ; ταῦτ᾽ ἀληθῆ φῶμεν 

εἶναι, ὦ Ευθύφρον ; 
τ - , 3 ΕΣ Υ 
ΕΥ̓Θ. Μὴ μόνα γε, ὦ Σώκρατες" ἀλλ᾽ ὁπερ ἀρτι 

3, ’, ϑΞ, ’ ᾿ 

εἶπον, καὶ ἄλλα σοι ἐγὼ πολλά, ἐάνπερ βούλῃ, περὶ 
᾿Ξ ΄ ᾽, ΞῚ ᾿ ΄, - ποὸρ ᾽ 

τῶν θείων διηγήσομαι, ἅ σὺ ἀκούων εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἐκπλα- 

γήσει 

20 

25 

40 



ΕΥΘΎΦΡΩΝ (7) 9 
᾿ ᾽ ΕἾ ,ὕ 3 ΟΥ̓ - , 
{ ΣΏ, Οὐκ ἂν θαυμάζοιμι. ἀλλα ταῦτα μέν μοι 

. -“ : ΞΡ" “ Ἕ - Υ ΄σ 5 

εἰσαῦθις ἐπὶ σχολῆς διηγήσει" νυνὶ δέ, ὅπερ ἄρτι σε 
-“ “-“ 3 7 “- »“» 

Ὁ ἠρόμην, πειρῶ σαφέστερον εἴπεῖν. οὐ γάρ με, ὦ ἑταῖρε, 
Ν ’ ε “ 38 7 3 ’ ἥν ΘΙ “ ,ὕ 

τὸ πρότερον ἱκανῶς ἐδίδαξας ἐρωτήσαντα το ὅσιον, ὃ τί 
9. ἡ’ 3 , - τ ῪΝ ΄ὕ “ Υ 

ποτ᾿ εἴη, ἀλλά μοι εἶπες, ὅτι τοῦτο τυγχάνει ὁσιον ον, 
« “- “ ’ 3 ν - 

ὃ σὺ νῦν ποιεῖς, φόνου ἐπεξιὼν τῷ πατρί. 

ΕΥ̓Θ. Καὶ ἀληθῆ γε ἔλεγον, ὦ Σώκρατες. 

- 
9 

ΣΏ. Ἴσως. ἀλλὰ γάρ, ὦ Ἐὐῤθύφρον, καὶ ἄλλα 

πολλὰ φὴς εἶναι ὅσια. 

ΕἘΥΘ. Καὶ γὰρ ἔστιν ᾽᾽. 

ΣΩ. Μέμνησαι οὖν, ὅτι οὐ τοῦτό σοι διεκελευόμην, 

ἕν τι ἢ δύο με διδάξαι τῶν πολλῶν ὁσίων, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο 
ὃ, Εν ΜΕΤ - ,ὕ τ, « Κνγ ϑ 5 

αὐτὸ τὸ εἶδος, ᾧ πάντα τὰ ὅσια ὅσιά ἐστιν ; ἔφησθα 

γάρ που μιᾷ ἰδέᾳ τά τε ἀνόσια ἀνόσια εἶναι καὶ τὰ ὅσια 

ὅσια" ἢ οὐ μνημονεύεις ; 

ΕΥ̓Θ. Ἔγωγε. 
9 

Ε ΣΏ. Ταύτην τοίνυν με αὐτὴν δίδαξον τὴν ἰδέαν, 
Ἂ Ἅώ9 σ 5 3 ’Ψ 3 ’ Ν ’ 

τίς ποτέ ἐστιν, ἵνα εἰς ἐκείνην ἀποβλέπων καὶ χρώμενος 
5», 5 ΄ ΟΎΨΙΝΣ ΜΗΝῚ ἐπ ἦν Αδν γοδι ἐὰ οὐδιοιε τῆν δι ἢ 

αὐτῇ παραδείγματι, ὃ μὲν ἂν τοιοῦτον ἢ, ὧν ἂν ἢ σὺ ἢ 
ἀλλ ’ὔ ἄς ὁ “- « δ᾽ ΕῚ Ἃ - Ἶ 

ἄλλος τις πράττῃ; φώ ὅσιον εἶναι, ὃ ὃ ἂν μὴ τοιοῦτον, 
Ν “ 

μη φώ. 
5 3 σ 

ΕΥ͂Θ. ᾿Αλλ᾽ εἰ οὕτω βούλει, ὦ Σώκρατες, καὶ οὕτω 

σοι φράσω. 
3 - 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν βούλομαί γε. 
Ν -" »" 

ΕΥ̓Θ. Ἔστι τοίνυν τὸ μὲν τοῖς θεοῖς προσφιλὲς 
Ἐς Ν δὲ Ν ἋΣ ΣΤΡ "3 
τ όσιον, τὸ ὃὲ μὴ προσφιλὲς ανόσιον. 

’ 

ΣΏ. Παγκάλως, ὦ Εὐθύφρον, καὶ ὡς ἐγὼ ἐζήτουν 

1 ὅσια. 

1ο 



10 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
3 ’ » φ “ 3 ’, 93 , ᾽ 
ἀποκρίνασθαί σε, οὕτω νῦν ἀπεκρίνω. εἰ μέντοι ἀλη- 

θῶς, τοῦτο οὕπω οἶδα, ἀλλὰ σὺ δῆλον ὅτι ἐπεκδιδάξεις 
“ 9 3 “,ἁ 7 

ὥς ἐστιν ἀληθῆ ἃ λέγεις. 30 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ μὲν οὖν. 

8 ΣΩ. Φέρε δή, ἐπισκεψώμεθα, τί λέγομεν. τὸ μὲν 

θεοφιλές τε καὶ ὁ θεοφιλῆς ἄνθρωπος ὅσιος, τὸ δὲ θεο- 
Ἀ ἈΝ ε Ἁ 3 4 ΕῚ 3 Ἀ ΟΥΨΕΓ. ’ὔ ᾽ ᾿Ὶ 

μισὲς καὶ ὁ θεομισῆς ἀνόσιος" οὐ ταὐτὸν δ᾽ ἐστίν, ἀλλὰ 

τὸ ἐναντιώτατον τὸ ὅσιον τῷ ἀνοσίῳ" οὐχ οὕτως ; 

ΕΥΘ. Οὕτω μὲν οὖν. 5 

ΣΩΏ. Καὶ εὖ γε φαίνεται εἰρῆσθαι. 

Β ἘΕΥ̓Θ. Δοκῶ, ὦ Σώκρατες" εἴρηται γάρ. 

ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ ὅτι στασιάζουσιν οἱ θεοί, ὦ Ἐύ- 
ς 

θύφρον, καὶ διαφέρονται ἀλλήλοις καὶ ἔχθρα ἐστὶν ἐν 
3 “ ν 5 ’ὔ Ν -“ Ξ5᾿ 

αντοῖς προς ἀλλήλους, καὶ τοῦτο εἴρηται ; το 

ΕΥ̓Θ. Ἑἴρηται γάρ. 
ἊΝ 

ΣΩ. ἜΝχθραν δὲ καὶ ὀργάς, ὦ ἄριστε, ἡ περὶ τίνων 
Ν “ τ Ν “ Δ ἊΝ, οδ' 3 ΄, διαφορὰ ποιεῖ; ὧδε δὲ σκοπῶμεν. ἄρ᾽ ἂν εἰ διαφεροί- 

: ΑΒΗ Ν Ἅ, Ν 3 “- εν ᾽, ε 
μεθα ἐγὼ τε καὶ σὺ περὶ ἀριθμοῦ, ὁπότερα πλείω, ἡ 

Ν ’ τ ἂν Ν Ἃ Φ τὰ “ ν᾿ ΤΆ ’, 
περὶ τούτων διαφορὰ ἐχθροὺς ἂν ἡμᾶς ποιοῖ καὶ ὀργζ- τ΄ 

3 “- 

ζεσθαι ἀλλήλοις, ἢ ἐπὶ λογισμὸν ἐλθόντες περί γε τῶν 

Ο τοιούτων ταχὺ ἂν ἀπαλλαγεῖμεν ; 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

ΣΏΩ. Οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ μείζονος καὶ ἐλάττονος 

εἰ διαφεροίμεθα, ἐπὶ τὸ μετρεῖν ἐλθόντες ταχὺ παυ- 20 
,ὔ 2. «ἃ »“ “. 

σαίμεθ᾽ ἂν τῆς διαφορᾶς ; 

ΕΥ̓Θ. Ἔστι ταῦτα. 

ΣΩ. Καὶ ἐπί γε τὸ ἱστάναι ἐλθόντες, ὡς ἐγῷμαι, 

περὶ τοῦ βαρυτέρου τε καὶ κουφοτέρου διακριθεῖμεν ἂν ; 

ΕΥ̓Θ. ᾿Πώς γὰρ οὔ; 253 



Ε 

8 

ΕΥ̓ΘΥΦΡΩΝ (8) 11 
ΣΩ. Περὶ τίνος δὲ δη διενεχθέντες καὶ ἐπὶ τίνα 

’ὔ 

κρίσιν οὐ δυνάμενοι ἀφικέσθαι ἐχθροί τε ἂν ἀλλήλοις 
ἍΝ, ᾿ 3 ’ 5», 3 ΄ ’ ἐὰν- εἶμεν καὶ ὀργιζοίμεθα ; ἴσως οὐ πρόχειρον σοί ἐστιν, 

ἀλλ᾽ ἐμοῦ λέγοντος σκόπει, εἰ τάδ᾽ ἐστὶ τό τε δίκαιον 
Ν Ν ω Ἅ, Ν Ν 5» ἣν ῃ 3 Ν Ν καὶ τὸ ἄδικον καὶ καλὸν καὶ αἰσχρὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ 

’ 4 5» 3 ρα. τὼ... 5 Ν τ ’, Δ 
κακόν. ἄρ᾽ οὐ ταῦτά ἐστι, περὶ ὧν διενεχθέντες καὶ 

Ω ΄, κακὸ τΝ Ν ," 3. σαν 3 “ ΕΣ Ν οὐ δυνάμενοι ἐπὶ ἱκανὴν κρίσιν αὐτῶν ἐλθεῖν ἐχθροὶ 
2 ’ὔ’ ’ὔ ΄ ’ὔ ἈΝ 5 ᾿ Ν Ν 

ἀλλήλοις γιγνόμεθα, ὅταν γιγνώμεθα, καὶ ἐγὼ καὶ σὺ 
Ν εν» ει ͵ὕ 

καὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι πάντες ; 

ΕΥΘ. ᾿Αλλ᾽ ἐστὶν αὕτη ἡ διαφορά, ὦ Σώκρατες, 

καὶ περὶ τούτων. 
ΣΩ. Τί δέ; οἱ θεοί, ὦ Ἐὐθύφρον, οὐκ εἴπερ τι 

διαφέρονται, διὰ ταῦτα διαφέροιντ᾽ ἄν ; 

ΕΥ̓Θ. Πολλῃ ἀνάγκη. 
“ “- - ’ 

ΣΩΏ. Καὶ τῶν θεῶν ἄρα, ὦ γενναῖε Εὐθύφρον, 

ἄλλοι ἄλλα δίκαια ἡγοῦνται κατὰ τὸν σὸν λόγον, καὶ 
Ν Ν ᾽ Ν ν 5 Χ Ν ΄, 3 Ν ᾿ καλὰ καὶ αἰσχρὰ καὶ ἀγαθὰ καὶ κακά" οὐ γὰρ ἂν που 

3 

ἐστασίαζον ἀλλήλοις, εἰ μὴ περὶ τούτων διεφέροντο" 
“' [4 

," γαρῷ 
3 - 

ΕΥ̓Θ. ᾿Ορθῶς λέγεις. 

ΣΏΩ. Οὐκοῦν ἅπερ καλὰ ἡγοῦνται ἕκαστοι καὶ ἀγαθὰ 
Ν ,ὔ “ Ν “- Ν ἣσι.53 4 ΄ καὶ δίκαια, ταῦτα καὶ φιλοῦσι, τὰ δὲ ἐναντία τούτων 

μισοῦσιν ; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

ΣΏ, Ταὐτὰ δέ γε, ὡς σὺ φῇς, οἱ μὲν δίκαια ἡγοῦν- 
ε Ν Ν Ὅν δ Ν 3 “ , ται, οἱ δὲ ἄδικα" περὶ ἃ καὶ ἀμφισβητοῦντες στασια- 

’ Ν -“ 3 ’ὔ 8. 5» ΕῚ ΄ 

ζουσί τε καὶ πολεμοῦσιν ἀλλήλοις" ἀρ᾽ οὐχ οὕτως ; 

ΕΥ̓Θ. Οὕτως. 
» Ν ΜΝ ε Μ - ε Ν -“ 

ΣΏ, Ταυτὰ ἄρα, ὡς ἔοικε, μισεῖταί τε υπὸ των 

30 

50 
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12 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

θεῶν καὶ φιλεῖται, καὶ θεομισῆ τε καὶ θεοφιλῆ ταῦτ᾽ -- 

ἂν εἴη. 

ΕΥ̓Θ. ἜΒοικεν. 

ΣΏΩ. Καὶ ὅσια ἄρα καὶ ἀνόσια τὰ αὐτὰ ἂν εἴη, ὦ ρ ἢ 

Ευθύφρον, τούτῳ τῷ λόγῳ. 
Ὶ ᾽ - τ ἣ- 

ν» 

ΕΥΘ. Κιινδυνεύει. 
3 ᾿ --,, 3 «- ,ὕ 

ΣΩ. Οὐκ ἄρα ὃ ἠρόμην ἀπεκρίνω, ὦ θαυμάσιε. 
“ς΄ ΄, Ἃ 

οὐ γὰρ τοῦτό γε ἠρώτων, ὃ τυγχάνει ταὐτὸν ὃν ὅσιόν τε 
᾿ς ϑ νν ΔΩ» ἃ Ν Ξ- τ Ψ 3 ε 

καὶ ἀνόσιον" ὃ δ᾽ ἂν θεοφιλὲς ἢ, καὶ θεομισές ἐστιν, ὡς 
Ψ . πα 34’ ἃ ᾿᾿ “- “- Ν δ' ἔοικεν. ὦστε, ὦ Ευθύφρον, ὃ σὺ νῦν ποιεῖς τὸν πατέρα 

΄ 3. ΧΝ ΄ 3 “ “ “ Ν Ν 
κολάζων, οὐδὲν θαυμαστόν, εἰ τοῦτο δρῶν τῷ μὲν Διὶ ς 

προσφιλὲς ποιεῖς, τῷ δὲ Κρόνῳ καὶ τῷ Οὐρανῷ ἐχθρόν, 
“ “ Ξ 

καὶ τῷ μὲν Ἡφαίστῳ φίλον, τῇ δὲ Ἥρᾳ ἐχθρόν" καὶ 

εἴ τις ἄλλος τῶν θεῶν ἕτερος ἑτέρῳ διαφέρεται περὶ τις ἄλλος ρος ἑτέρῳ ρ ρ 
Ε] “ 

αὐτοῦ, καὶ ἐκείνοις κατὰ ταῦτα. 
- , 

ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλ᾽ οἶμαι, ὦ Σώκρατες, περί γε τούτου το μαι, ρ Ἄνευ: γ; 
“ -“ ες ᾽» “-“ 

τῶν θεῶν οὐδένα ἕτερον ἑτέρῳ διαφέρεσθαι, ὡς οὐ δεῖ 
’ ’, 5 ων « “Ὁ 35Χ.2 ἣ 9 ’ὔ 

δίκην διδόναι ἐκεῖνον, ὃς ἂν ἀδίκως τινὰ ἀποκτείνῃ. 
- »" ᾿ 

ΣΩ. Τί δέ; ἀνθρώπων, ὦ Εὐθύφρον, ἤδη τινὸς 
" 3 ὥς ε ᾿Ν 557 3 , 
ἤκουσας ἀμφισβητοῦντος, ὡς τὸν ἀδίκως ἀποκτείναντα 

ἢ ἄλλο ἀδίκως ποιοῦντα ὁτιοῦν οὐ δεῖ δίκην διδόναι; :- 
ῃ ὧν. 5 

ΕΥ̓Θ. Οὐδὲν μὲν οὖν παύονται ταῦτ᾽ ἀμφισβη- 
“-“ “ ’ὔ 3 “ 

τοῦντες καὶ ἄλλοθι καὶ ἐν τοῖς δικαστηρίοις. ἀδικοῦν- 
Ἀ ’ὔ’ ’ὔ “ Ν ἌΆ ’ 

τες γὰρ πάμπολλα πάντα ποιοῦσι καὶ λέγουσι φευγον- 

τες τὴν δίκην. 
-“ 3 “ 

ΣΩ. ἮἪ καὶ ὁμολογοῦσιν, ὦ Εὐθύφρον, ἀδικεῖν, .ο 
-“ 5 ““ “ ’ 

καὶ ὁμολογοῦντες ὅμως οὐ δεῖν φασὶ σφᾶς διδόναι 

δίκην ; 

ΕΥ̓Θ. Οὐδαμῶς τοῦτό γε. 
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ΕῚ ω « “ Ν “ 

ΣΏ. οὐκ ἄρα πᾶν γε ποιοῦσι καὶ λέγουσι. τοῦτο 

γάρ, οἶμαι, οὐ τολμῶσι λέγειν οὐδ᾽ ἀμφισβητεῖν, ὡς 
ΕἸ Ἃ ΕἾ τι “-“ ,, 7ὔ ἤ, Ε 3 3 3 » 

οὐχί, εἴπερ ἀδικοῦσί γε, δοτέον δίκην" αλλ΄, οἶμαι, οὐ 

φασιν ἀδικεῖν. ἢ γάρ; 

"» ΕΥΘ. ᾿Αληθῆ λέγεις. 

ΣΏ. Οὐκ ἄρα ἐκεῖνό γε ἀμφισβητοῦσιν, ὡς οὐ 

τὸν ἀδικοῦντα δεῖ διδόναι δίκην" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἴσως ἀμ- 
“-“ Ν ’, 3 ἘΝῚ 9 “ Ν , - Ν ΄ φισβητοῦσι, τὸ τίς ἐστιν ὁ ἀδικῶν καὶ τί δρῶν καὶ πότε. 

ΕΥ̓Θ. ᾿Αληθῆ λέγεις. 
- ’, “- 

ΣΏ. Οὐκοῦν αὐτά γε ταῦτα καὶ οἱ θεοὶ πεπόνθα- 
ϑ , κ κ ΄ ν 392 

σιν, εἴπερ στασιάζουσι περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, 
’ “ 

ὡς ὁ σὸς λόγος, καὶ οἱ μέν φασιν ἀλλήλους ἀδικεῖν, οἱ 
δὲ ", Ἐρυτ ΡΥ ΜΟΎΓ. κῶν ὦ δὴ “- θ ’, ὃ Ν ἑ οὐ φασιν ; ἐπεὶ ἐκεῖνό γε δήπου, ὦ θαυμάσιε, οὐδεὶς 

5», “-“ 3, 3 ’ “ ,ὔ ε 5 ““ 

Ε οὔτε θεῶν οὗτε ἀνθρώπων τολμᾷ λέγειν, ὡς οὐ τῷ γε 
[ . 

3 “ 

ἀδικοῦντι δοτέον δίκην. 

ΕΥΘ. Ναί, τοῦτο μὲν ἀληθὲς λέγεις, ὦ Σώκρατες, 
τό γε κεφάλαιον. 

3 3 ΄“ 

ΣΩΏ, ᾿Αλλ᾽ ἕκαστόν γε, οἶμαι, ὦ Ἑὐθύφρον, τῶν 
ΚΞ, 3 “ ων 

πραχθέντων ἀμφισβητοῦσιν οἱ ἀμφισβητοῦντες, καὶ 
ἊΨ δ ΄, » 3 “- ΄ 7, ΄ 
ἄνθρωποι καὶ θεοί, εἴπερ ἀμφισβητοῦσι θεοί: πράξεώς 

, ’ 

τινος πέρι διαφερόμενοι οἱ μὲν δικαίως φασὶν αὐτὴν 
“ ε Ἂ 3 Ξ 3 3 σ πεπρᾶχθαι, οἱ δὲ ἀδίκως" ἄρ᾽ οὐχ οὕτως ; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 
Ν “-“ ΩΣ 

10 ΣΏ. Ἴθι νῦν, ὦ φίλε Ἐυθύφρον, δίδαξον καὶ ἐμέ, 
2 ’ 

9 ἵνα σοφώτερος γένωμαι, τί σοι τεκμήριόν ἐστιν, ὡς 
’ ω “- ς 

πάντες θεοὶ ἡγοῦνται ἐκεῖνον ἀδίκως τεθνάναι, ὃς ἂν 
’ 3 ων 

θητεύων ἀνδροφόνος γενόμενος, ξυνδεθεὶς ὑπὸ τοῦ δεσ- 
’ “-“ ᾽ 

πότου τοῦ ἀποθανόντος, φθάσῃ τελευτήσας διὰ τὰ 
’ Ν Ἀ “- “ 

δεσμά, πρὶν τὸν ξυνδήσαντα παρὰ τῶν ἐξηγητῶν περὶ 

Δ σι 
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3 “ ,ὔ ’ὔ Ν “- Ν πε Ν ἴω ’ 

αὐτοῦ πυθέσθαι τί χρὴ ποιεῖν, καὶ ὑπὲρ τοῦ τοιούτου 
δ.5 “ 5, 3 ΄ ἈΚ 9 , ’ Ν 

δὴ ὀρθῶς ἔχει ἐπεξιέναι καὶ ἐπισκήπτεσθαι φόνου τὸν 
ἴων 7, »Ὁς“»Ἅ 

υἱὸν τῷ πατρί: ἴθι, περὶ τούτων πειρῶ τι μοι σαφὲς 
5 ΥΩ ε Ἁ ἴω ’ ἈΝ ε - 

ἐνδείξασθαι, ὡς παντὸς μᾶλλον πάντες θεοὶ ἡγοῦνται 
ὁ θῶ 5 ΄ Ν τέ Ξ Μ ε ““ 3 ὃ ίξῃ 

ρθῶς ἔχειν ταύτην τὴν πρᾶξιν" κἀν μοι ἱκανῶς ἐνδείξῃ, 
3 ’, δὲ ϑῳ τς ΄ 3.2) ’ὔ ἐγκωμιάζων σε ἐπὶ σοφίᾳ οὐδέποτε παύσομαι. 

“ Α ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλ᾽ ἴσως οὐκ ὀλίγον ἔργον ἐστίν, ὦ 
Ψ 3 Ν ’, οὶ 5», Ἃ 3 - ΄ Σώκρατες: ἐπεὶ πάνυ γε σαφῶς ἔχοιμι ἂν ἐπιδεῖξαί 

σοι. 
’ ων -" “" 

ΣΩΏ. Μανθάνω: ὅτι σοι δοκῶ τῶν δικαστῶν δυσ- 
΄ ε ὁ. 5 , τ. ’, 5 ΄ “ ΄ 

μαθέστερος εἶναι" ἐπεὶ ἐκείνοις γε ἐνδείξει δῆλον ὅτι, 
ε ΝΜ ΓΑ ὔ ΕἸ Ν ε Ν σ ἈΝ “" 

ὡς ἀδικά τέ ἐστι καὶ οἱ θεοὶ ἅπαντες τὰ τοιαῦτα μι- 

σοῦσιν. 
“-“ “- ’ ’ 3 Ξ 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε σαφῶς, ὦ Σώκρατες, ἐάν περ ακού- 

ωσί γέ μου λέγοντος. 
3 ’ὔ’  κ "- - ’ὔ 

ΣΏ. ᾿Αλλ᾽ ἀκούσονται, ἐάνπερ εὖ δοκῇς λέγειν. 
᾽ ΄, Ξ ΄ “ , κ κ ᾿ ν 

τόδε δέ σου ἐνενύησα ἅμα λέγοντος, καὶ πρὸς ἐμαυτὸν 
“-“ “4 ’ «ε«Ἡ 

σκοπῶ" εἰ ὅ τι μάλιστά με Εὐθύφρων διδάξειεν, ὡς οἱ 
“-“ , «ε “-“ ΜΝ 

θεοὶ ἅπαντες τὸν τοιοῦτον θάνατον ἡγοῦνται ἄδικον 
ἊΝ “- 3 32 7 
εἶναι, τί μᾶλλον ἐγὼ μεμάθηκα παρ᾽ Εὐθύφρονος, τί 

γ,.» Ν νν ᾽,ὕ Ἀ γα ΠῚ Ν οἿ Ν 

ποτ᾽ ἐστὶ τὸ ὅσιόν τε καὶ τὸ ἀνόσιον ; θεομισὲς μὲν γαρ 
"πῇ .» ῃ " Ὁ" "» » κ ῃ ᾽ ΄ 

τοῦτο τὸ ἔργον, ὡς ἔοικεν, εἴη ἄν᾿ ἀλλα γὰρ ουὅ τούτῳ 
ΕἸ ’ὔ 37 ε ' ᾿ς ἧἯνν , ἈΝ ’, δ Ν Ν 

ἐφάνη ἄρτι ὡρισμένα τὸ ὅσιον καὶ μή" τὸ γὰρ θεομισὲς 
“Ἃ Ν Ν 3 ΄, “ ΄ 3..,.}2} ΄ “» 
ὃν καὶ θεοφιλὲς ἐφάνη: ὥστε τούτου αφίημί σε, ὦ 

3 ’ ,» ’ὔ 5 ε Ν Εὐθύφρον, καὶ εἰ βούλει, πάντες αὐτὸ ἡγείσθωσαν θεοὶ 
" κ ΄ ΄ ᾽ ,»,. 4 “ “ 
ἄδικον καὶ πάντες μισούντων. αλλ᾽ ἄρα τοῦτο νῦν 
Ε] ΄ 3 “ ΄ .. («ἃ Ν Ἂ , -ς Ν ἐπανορθούμεθα ἐν τῷ λόγῳ, ὡς ὃ μὲν ἂν πάντες οἱ θεοὶ 

»-» δ: ἐν ’ 5 « » ὃ “ ΄ ΕΞ δ᾽ ει 
μισῶσιν, ἀνόσιόν ἐστιν, ὃ δ᾽ ἂν φιλῶσιν, ὅσιον᾽ ὃ ὃ ἂν 

ε Ν “ ε Ν - 552.239ὕ ΕῚ Ε] ’ 

οἱ μὲν φιλῶσιν, οἱ δὲ μισῶσιν, οὐδέτερα ἢ ἀμφότερα ; 

", ο 

15 

5 
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4» -΄ ’ 6. Ἂς δὰ ἢ “-“ Ν »" ε ’, Ἁ 

ἄρ᾽ οὕτω βούλει ἡμῖν ὡρίσθαι νῦν περὶ τοῦ ὁσίου καὶ 

τοῦ ἀνοσίου; 

ΕΥ̓Θ. Τί γὰρ κωλύει, ὦ Σώκρατες ; 

ΣΩ. Οὐδὲν ἐμέ γε, ὦ Ἑὐθύφρον, ἀλλὰ σὺ δ τὸ 
Υ Ψ 9 “ ε ,ὔ “ ς"“- Ἅ 

σὸν σκόπει, εἰ τοῦτο ὑποθέμενος οὕτω ῥᾷστά με διδάξεις 

ὃ ὑπέσχου. 

ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλ᾽ ἔγωγε φαίην ἂν τοῦτο εἶναι τὸ ὅσιον, 
ὯΔ ἃ ΄ ε τ ἀξ- οὶ Ν να ΄,ὕ Δικ 
ὃ ἂν πάντες οἱ θεοὶ φιλῶσι, καὶ τὸ ἐναντίον, ὃ ἂν 

Ἅ “- 

πάντες οἱ θεοὶ μισῶσιν, ἀνόσιον. 
-“ -“ - - 5 ’ὔ 

ΣΩΏ. Οὐκοῦν ἐπισκοπῶμεν αὖ τοῦτο, ὦ Ευθύφρον, 
“ -“ -“ 32 “"᾿ 

εἰ καλῶς λέγεται, ἢ ἐῶμεν, καὶ οὕτως ἡμῶν τε αὐτῶν 
5 ’ὔ Ν “" ΝΜ ΕΝ ψ. “-“ δ, 2 

ἀποδεχώμεθα καὶ τῶν ἄλλων, ἐὰν μόνον φῇ τίς τι ἔχειν 
“ “ 5 “Ὁ Ὥ ΄, 7ὕ ε ὕ οὕτω, ξυγχωροῦντες ἔχειν ; ἢ σκεπτέον τί λέγει ὁ λέγων ; 

ΕΥ̓Θ. Σξκεπτέον᾽ οἶμαι μέντοι ἔγωγε τοῦτο νυνὶ 

καλώς λέγεσθαι. 

20 

3" ’, 

Ε΄ 12 ΣΩ. Τάχ᾽, ὦ ᾽γαθέ, βέλτιον εἰσόμεθα. ἐννόησον 
Χ Ν ’ “Ὃ ἈΝ τ᾿ «“ . ΄ 9 “- 

10 γάρ τὸ τοιόνδε ἄρα τὸ ὅσιον, ὅτι ὁσιὸν ἐστι, φιλεῖται 
ε Ἁ “-“ “ ς ΟΥΜΙ ̓ς “-“ σ ’ὔ ΕἸ 

ὑπὸ τῶν θεῶν, ἢ ὅτι φιλεῖται, ὅσιόν ἐστιν ; 
εν "2 

ΕΥ̓Θ. Οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
’; 

ΣΩ. ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ πειράσομαι σαφέστερον φράσαι. 
΄ 3 ’ 

λέγομέν τι φερόμενον καὶ φέρον, καὶ ἀγόμενον καὶ 

ἄγον, καὶ ὁρώμενον καὶ ὁρῶν" καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα 
’ὔ σ -“ 3 ’ 5 ᾿ς πα Ὁ 

μανθάνεις ὅτι ἕτερα ἀλλήλων ἐστὶ καὶ ἢ ἕτερα. 
“ ’ 

ΕΥ̓Θ. ἜἜγωγέ μοι δοκῶ μανθάνειν. 
“- ’ 

ΣΏΩ. Οὐκοῦν καὶ φιλούμενόν τί ἐστι, καὶ τούτου 

ἕτερον τὸ φιλοῦν ; 
“ 5» 

ΕΥ̓Θ. Πῶς γὰρ οὖ; 
’ ’ 

Β ΣΏΩ. Λέγε δῇ μοι, πότερον τὸ φερόμενον, διότι 
, ΄ 3. ἃ "δ 5: ὧν 

φέρεται, φερόμενόν ἐστιν, ἢ δι᾿ ἄλλο τι; 
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ΕΥ̓Θ. Οὔκ, ἀλλὰ διὰ τοῦτο. 
Ν 3 ’ 

ΣΏ. Καὶ τὸ ἀγόμενον δή, διότι ἄγεται, καὶ τὸ 
ὁρώμενον, διότι ὁρᾶται; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

ΣΩ, Οὐκ ἄρα διότι ὁρώμενόν ἐστι, διὰ τοῦτο ὁρᾶ- 
3 Ν 3 » »» Ε΄ Ὑς ᾿ -“ ε ’ὔ, 

ται, ἀλλὰ τοὐναντίον διότι ὁρᾶται, διὰ τοῦτο ὁρώμενον᾽ 
30 Ν ΄, 3» 7 σεν 5 δ κ » 3 κ ΄, 

οὐδὲ διότι ἀγόμενόν ἐστι, διὰ τοῦτο ἄγεται, ἀλλὰ διότι 
Μ Ἀ - 5 ’; 30Χκ 7 ’ὔ, ’ὔ 

ἄγεται, διὰ τοῦτο ἀγόμενον᾽ οὐδὲ διότι φερόμενον, φέ- 

ρεται, ἀλλὰ διότι φέρεται, φερόμενον. ἄρα κατάδηλον, 

ὦ Εὐθύφρον, ὃ βούλομαι λέγειν ; βούλομαι δὲ τόδε, 
’ὔ 

ὅτι, εἴ τι γίγνεται ἤ τι πάσχει τι, οὐχ ὅτι γιγνόμενόν 
ΕῚ ’ ΝΣ [χὰ  Α ᾽ὔ ’ὔ » Ε δ᾽ 

ἐστι, γίγνεται, αλλ' ὅτι γίγνεται, γιγνόμενόν ἐστιν" οὐ 
σ ΄, 9 , ΄ » 3. Ὁ ΄ ’, 
οτι πάσχον ἐστί, πάσχει, αλλ ὁτι πάσχει, πασχον 

ἐστίν" ἢ οὐ ξυγχωρεῖς οὕτως ; 

ΕΥ̓Θ. Ἔγωγε. 

ΣΏΩ. Οὐκοῦν καὶ τὸ φιλούμενον ἢ γιγνόμενόν τί 

ἐστιν ἢ πάσχον τι ὑπό του; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 
“ Ν ’,’ 

ΣΏ, Καὶ τοῦτο ἄρα οὕτως ἔχει, ὥσπερ τὰ πρό- 
»“" ε .- -- 

τερα᾿ οὐχ ὅτι φιλούμενόν ἐστι, φιλεῖται ὑπὸ ὧν φιλεῖ- 
“- ὮΝ 

ται, ἀλλ᾽ ὅτι φιλεῖται, φιλούμενον ; 

ΕΥ̓Θ. ᾿Ανάγκη. 
κι - 5ὴ 7 

ΣΩ. Τί δ᾽) οὖν λέγομεν περὶ τοῦ ὁσίου, ὦ Ἑύθύ- 
-“ ω ““ ’ « «ε 

φρον; ἄλλο τι φιλεῖται ὑπὸ τῶν θεῶν πάντων, ὡς ὁ 

σὸς λόγος ; 

ΕΥ̓Θ. Ναί 
“-“ Ἅ 

ΣΩ. ἾΑρα διὰ τοῦτο, ὅτι ὅσιόν ἐστιν, ἢ δι 

ἄλλο τι; 

ΕΥ̓Θ. Οὔκ, ἀλλὰ διὰ τοῦτο. 
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ΣΏ. Διότι ἄρα ὅσιόν ἐστι, φιλεῖται, ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι 

φιλεῖται, διὰ τοῦτο ὅσιόν ἐστιν ; 

ΕΥΘ. Ἔοικεν. 45 
ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ) διότι γε φιλεῖται ὑπὸ θεῶν, 

φιλούμενόν ἐστι καὶ θεοφιλὲς τὸ θεοφιλές. 

ΕΥ̓Θ. Πώς γὰρ οὔ; 

ΣΩΏ, Οὐκ ἄρα τὸ θεοφιλὲς ὅσιόν ἐστιν, ὦ Εὐθύ- 

φρον, οὐδὲ τὸ ὅσιον θεοφιλές, ὡς σὺ λέγεις, ἀλλ᾽ ἕτερον -ο 

τοῦτο τούτου. 

Ἑ ΕΥ̓Θ. πώς δή, ὦ Σώκρατες ; 

ΣΩ. Ὅτι ὁμολογοῦμεν τὸ μὲν ὅσιον διὰ τοῦτο φι- 

λεῖσθαι, ὅτι ὅσιόν ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐ διότι φιλεῖται, ὅσιον 

εἶναι: ἢ γάρ; 85 

ΕΥΘ. Ναί 

15: ΣΏΩ. Τὸ δέ γε θεοφιλὲς ὅτι φιλεῖται ὑπὸ θεῶν, 

αὐτῷ τούτῳ τῷ φιλεῖσθαι θεοφιλὲς εἶναι, ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι 

θεοφιλές, διὰ τοῦτο φιλεῖσθαι. 
ΕΥ̓Θ. ᾿Αληθῆ λέγεις. 

ΣΩ, ᾿Αλλ΄. εἴ γ ταὐτὸν ἦν, ὦ το Βρβγώρον, 5 

τὸ ἀεοφιλὲς καὶ τὸ ὅσιον,--εἰ μὲν διὰ τὸ ὅσιον εἶναι ἐῤς 

11 λεῖτο τὸ ὅσιον, καὶ διὰ τὸ θεοφιλὲς εἶναι ἐφελεῖτρ ἂν 

τὸ θεοφιλές" εἰ δὲ διὰ τὸ δ λεῖσ θαι ὑπὸ θεῶν τὸ θεο- 
φυλεα βευύδλει ἡ ἦν»: καὶ τὸ ὅσιον ἂν δια τὸ ῥιλείιθον 

ὅσιον ἦν" νῦν δὲ ὁρᾷς ὅτι ἐναντίως ἔχετον, ὡς παντά- τὸ 

πασιν ἑτέρω ὄντε ἀλλήλων. τὸ μὲν γάρ, ὅτι φιλεῖται, 

ἐστὶν οἷον φιλεῖσθαι: τὸ δ᾽ ὅτι ἐστὶν οἷον φιλεῖσθαι, 

διὰ τοῦτο φιλεῖται. καὶ κινδυνεύεις, ὦ Εὐθύφρον, ἐρω- 

τώμενος τὸ ὅσιον, ὅ τί ποτ᾽ ἔστι, τὴν μὲν οὐσίαν μοι 

αὐτοῦ οὐ βούλεσθαι δηλῶσαι, πάθος δέ τι περὶ αὐτοῦ -- 
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“- Ἀ ψ “ " ε Ν 

λέγειν, ὅτι πέπονθε τοῦτο τὸ ὅσιον, φιλεῖσθαι ὑπὸ 
΄ - ἈΦ ΞΡ Μ τα 3 εν 

πάντων θεῶν: ὅ τι δὲ ὅν, οὔπω εἶπες. εἰ οὖν σοι 
3 ᾿ ’, 3 “- 

φίλον, μή με ἀποκρύψῃ, ἀλλὰ πάλιν εἰπὲ ἐξ ἀρχῆς, τί 
“Ἁ ἣν ἐχῇ ΕΝ “ ε Ν - Μ “ Ἀ 

ποτε ὃν τὸ ὅσιον εἴτε φιλεῖται ὑπὸ θεῶν εἴτε ὅ τι δὴ 
’ 3 Χ Ν ’ 4 » . ἢ 9 Ν 

πάσχει" οὐ γὰρ περὶ τούτου διοισόμεθα' ἀλλ᾽ εἰπὲ 
’ ’, μὲ ΝῚ Ἁ 3 ’ὔ 

προθύμως, τί ἐστι τό τε ὅσιον καὶ τὸ ἀνόσιον ; 
φ ’ 39 .Κ. 

ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλ᾽, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἔχω ἔγωγε ὅπως 
Ξ ΄ ΓΝ - ο'ὸν τἀ τῆ 

σοι εἴπω ὃ νοῶ. περιέρχεται γάρ πως ἡμῖν ἀεὶ ὃ ἂν 
ε ΄ Ὶ Ν 3 32 2 ΄ μ᾿ Ὦ {6 ΄ 
ὑποθώμεθα", καὶ οὐκ ἐθέλει μένειν ὅπου ἂν ἱδρυσώμεθα 

3 ’ 

αὐτό. 
“"Ἅ ε ,ὔ [4 " ΕῚ ’ ΕἾ 

ΣΏ. Τοῦ ἡμετέρου προγόνου, ὦ Εὐύθύφρον, ἔοικεν 
Φ ΄, Ἀδι ΕχοΝ “- ’ Ν 3 Ν 3 ᾧ ὧἷ 
εἶναι Δαιδάλου τὰ ὑπὸ σοῦ λεγόμενα. καὶ εἰ μὲν αὐτὰ 
5» Ἄ. Ά, 5 έ Ἢ κω 5 , ε 

ἐγω ἔλεγον καὶ ἐτιθέμην, ἴσως ἂν με ἐπέσκωπτες, ὡς 
᾿ Ν ΕἸ Ν ἈΝ Ν ΕἾ ᾽ὕ ’ὔὕ αἧνν ἀκ Ὶ -“ 

ἄρα καὶ ἐμοὶ κατὰ τὴν ἐκείνου ξυγγένειαν τὰ ἐν τοῖς 
εἶ τὰ ΕῚ 

λόγοις ἔργα ἀποδιδράσκει καὶ οὐκ ἐθέλει μένειν ὅπου 
3, ϑμωνΝ “- “ ΄ Ν ἣν ε ε , ἘΚῸ Ὁ ἂν τις αὐτὰ θῇ: νῦν δέ-σαὶ γὰρ αἱ ὑποθέσεις εἰσίν" 
3. ’ -“ “ Ε] Ἁ 

ἄλλου δή τινος δεῖ σκώμματος. οὐ γὰρ ἐθέλουσι σοὶ 
᾽ -“ “ 

μένειν, ὡς καὶ αὐτῷ σοι δοκεῖ, 
“ “-“ ᾽ “"Ῥ ᾽ ΕΥ̓Θ. Ἐμοὶ δὲ δοκεῖ σχεδόν τι τοῦ αὐτοῦ σκώμ- 

- ΄ “- Ν ΄ Ν Ν 
ματος, ὦ Σώκρατες, δεῖσθαι τὰ λεγόμενα: τὸ γὰρ περι- 

,ὔ ’ -“" Ν Ἀ ,ὔ ΕἸ - 5 “- 5 ΕἸ 

ιέναι τουτοις τοῦτο καὶ μὴ μένειν ἐν τῷ αὐτῷ οὐκ ἐγώ 
ες ᾽ Χ ’ “ἢ ε 

εἶμι ὁ ἐντιθείς, ἀλλὰ σύ μοι δοκεῖς ὁ Δαίδαλος" ἐπεὶ 
“-“ σ΄ “ἃ -“ 

ἐμοῦ γε ἕνεκα ἔμενεν ἂν ταῦτα οὕτως. 
’ “ - Ἁ 

ΣΏ. Κινδυνεύω ἄρα, ὦ ἑταῖρε, ἐκείνου τοῦ ἀνδρὸς 
ν 4 Χ ,ὕ ΄ “ ε Ν Ν δεινότερος γεγονέναι τὴν τέχνην τοσούτῳ, ὅσῳ ὁ μὲν τὰ 

ε -“ ΄ -“ 

αὐτοῦ μόνα ἐποίει οὐ μένοντα, ἐγὼ δὲ πρὸς τοῖς ἐμαυ- 
σι ε 3 Ν ππκ. ΄ Ν  “ κε ἿἹῈ 

τοῦ, ὡς ἔοικε, καὶ τὰ ἀλλότρια. καὶ δῆτα τοῦτό μοι 

1 προθώμεθα. 
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ΕΥ̓ΘΥΦΡΩΝ (13) 19 
΄“ , 5 Ν Α͂ μέ μέ Γς" ’, 

τῆς τέχνης ἐστὶ κομψότατον, ὅτι ἄκων εἰμὶ σοφός. 
9 ν᾿ Ἀ ΜΝ Δἷ; ’ Ν » 

ἐβουλόμην γαρ ἂν μοι τοὺς λόγους μένειν καὶ ἀκι- 
Ψ;: - -“ “ἡ ἴω ’ὔ 

νήτως ἱδρῦσθαι μᾶλλον ἢ πρὸς τῇ Δαιδάλου σοφίᾳ 
Ν ’ὔ ΄ 4 ἣ , Ν “ 

τὰ Ταντάλου χρήματα γενέσθαι. καὶ τούτων μὲν ἅδην" 
3 Ν ΄ - Ν - ΕΓ 2 

ἐπειδὴ δέ μοι δοκεῖς σὺ τρυφᾶν, αὐτός σοι ἕξυμπρο- 
, “ . ΜΝ ων Ν “. ε ,ὔ 

θυμήσομαι δεῖξαι ὅπως ἄν με διδάξαις περὶ τοῦ ὁσίου 
᾿) 3 ““΄᾽ὔ 

καὶ μὴ προαποκάμῃς" ἰδὲ γὰρ εἰ οὐκ ἀναγκαῖόν σοι 

δοκεῖ δίκαιον εἶναι πᾶν τὸ ὅσιον. 

ΕΥ̓Θ. Ἔμοιγε. 
“ 3 ἁ 

ΣΩ. ἊἋρ οὖν καὶ πᾶν τὸ δίκαιον ὅσιον, ἢ τὸ μὲν 
“ “-“ ’, Ὁ ἈΣ ΝΝ 9 3 “ “ 3 ᾿ 
ὅσιον πᾶν δίκαιον, τὸ δὲ δίκαιον οὐ πᾶν ὅσιον, ἀλλὰ 

ἈΝ Ν 3 “ῷ ἣ ’ ᾿ς 3 

τὸ μὲν αὐτοῦ ὅσιον, τὸ δέ τι καὶ ἄλλο ; 
3 “ - 

ΕΥ̓Θ. Οὐχ ἕπομαι, ὦ Σώκρατες, τοῖς λεγομένοις. 

ΣΩ. Καὶ μὴν νεώτερός γέ μου εἶ οὐκ ἔλαττον ἢ 
« ,ὕ ᾽ ἴα - 
ὅσῳ σοφώτερος: αλλ᾽, ὃ λέγω, τρυφᾷς ὑπὸ πλούτου 

“-“ ͵ὕ ΕῚ 3 “"- ἢ" ν᾿, ’, Ν 

τῆς σοφίας. αλλ᾽, ὦ μακάριε, ξύντεινε σαυτόν" καὶ 
Ά, 35.» Ν “ « Ἷ ΄ Ν Ἁ 

γὰρ οὐδὲ χαλεπὸν κατανοῆσαι ὃ λέγω. λέγω γὰρ δὴ 

τὸ ἐναντίον ἢ ὁ ποιητὴς ἐποίησεν ὁ ποιῆσας 
- » 3 « 7 ’ ΄ 

Ζῆνα δὲ τόν θ᾽ ἔρξαντα, καὶ ὃς τάδε πάντ᾽ ἐφυ- 

τευσεν, 

Οὐκ ἐθέλεις εἰπεῖν: ἵνα γὰρ δέος, ἔνθα καὶ αἰδώς. 
Φ ΄ - “- “ 

ἐγὼ οὖν τούτῳ διαφέρομαι τῷ ποιητῇ.---εἴπω σοι ὅπῃ ; 
’ 

ΕΥΘ. Πανυ γε. 
“- ’ 

ΣΏ. Οὐ δοκεῖ μοι εἶναι, ἵνα δέος, ἔνθα καὶ αἰδώς" 
Ν ᾽. ων Ν ΄ Ν ’ ἣν ν 

πολλοὶ γάρ μοι δοκοῦσι καὶ νόσους καὶ πενίας καὶ ἄλλα 

πολλὰ τοιαῦτα δεδιότες δεδιέναι μέν, αἰδεῖσθαι δὲ μηδὲν 
“ ἃ Α 3 Ν Ν - 

ταῦτα ἃ δεδίασιν. οὐ καὶ σοὶ δοκεῖ ; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

ΣΏΩ. ᾿Αλλ᾽ ἵνα γε αἰδώς, ἔνθα καὶ δέος εἶναι" ἐπεὶ 
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20 ΠΛΑΤΏΝΟΣ 

σ΄ ’᾽ “ ’ 

ἐστιν ὅστις αἰδούμενός τι πρᾶγμα καὶ αἰσχυνόμενος οὐ 
’ἢ « 

Ο πεφόβηταί τε καὶ δέδοικεν ἅμα δόξαν πονηρίας ; 

ΕΥΘ. δΔέδοικε μὲν οὖν. 
ΕῚ - ΝῚ 

ΣΏ. Οὐκ ἀρ᾽ ὀρθῶς ἔχει λέγειν ἵνα γαρ δέος, ἔνθα 
Ν 5 ’, 3 ν ὧ Ν 9 ’ 9 Ν ΄, 3 ,ὔ 

καὶ αἰδώς: ἀλλ᾽ ἵνα μὲν αἰδώς, ἔνθα καὶ δέος, οὐ μέντοι 75 
-“ Ὑς “-“ ΕἸ Ζ Ἄν δ. ͵7ὔ ζ "' 

ἵνα γε δέος, πανταχοῦ αἰδώς. ἐπὶ πλέον γάρ, οἶμαι, 
“΄ 5 “- ’ὔ, ἈΝ 5 ἊἝ ,ὔ “ 3 “ 

δέος αἰδοῦς: μόριον γὰρ αἰδὼς δέους, ὥσπερ ἀριθμοῦ 
’ ἰ ,ὔ ’ὔὕ 

περιττόν, ὥστε οὐχ ἵνα περ ἀριθμός, ἔνθα καὶ περιττόν, 
σ ’ὔ ΕΥ] Ἂν 5 » } ᾽ὔ 

ἵνα δὲ περιττόν, ἔνθα καὶ ἀριθμός. ἕπει γάρ που 

νῦν γε; 8ο 

ἘΥ͂Θ. Πάνυ γε. 
΄“ “ 9. ᾽ὔ 

ΣΩ, Τὸ τοιοῦτον τοίνυν καὶ ἐκεῖ λέγων ηρώτων, 
«- ΄σ δί 5 φ᾽ τ “’᾿᾽ Ν τ 3᾿ ἄρα ἵνα δίκαιον, ἔνθα καὶ ὅσιον, ἢ ἵνα μὲν ὅσιον, ἔνθα 

ἣς Ψ σ Ν ,ὔ 5» -“ [7 ’; 

Ὁ καὶ δίκαιον, ἵνα δὲ δίκαιον, οὐ πανταχοῦ ὅσιον" μόριον 
»"» “ Ν 

γὰρ τοῦ δικαίου τὸ ὅσιον. οὕτω φῶμεν ἢ ἄλλως σοι 8ς 

δοκεῖ; 
Μ " ’ἅ 5 -“ 

ΕΥ̓Θ. Οὔκ, ἀλλ᾽ οὕτω. φαίνει γάρ μοι ὀρθῶς 

λέγειν. 
Α »“ Ἁ 

14 ΣΏ. Ὅρα δὴ τὸ μετὰ τοῦτο. εἰ γὰρ μέρος τὸ 
“ -" ’ -“ Ν ε »“" ε » ΕῚ -“ Ν 

ὅσιον τοῦ δικαίου, δεῖ δὴ ἡμᾶς, ὡς ἔοικεν, ἐξευρεῖν τὸ 
“- “ Φ 

ποῖον μέρος ἂν εἴη τοῦ δικαίου τὸ ὅσιον. εἰ μὲν οὖν 
’ “ “ - “ 

σύ με ἠρώτας τι τῶν νῦν δή, οἷον ποῖον μέρος ἐστὶν 
3 ΠΝ Δ Ὁ ἃ ΄ Ω εἰ ΄ 
ἀριθμοῦ τὸ ἄρτιον καὶ τίς ὧν τυγχάνει οὗτος ὁ ἀριθμός, ς- 
4 ΠῚ “ « “ἃ Ἂ, Ἁ “" 3 Ἀ Ον ’ “ἡ 

εἶπον ἂν ὅτι ὃς ἀν μὴ σκαληνος ἢ αλλ ἰσοσκελής" ἢ 

οὐ δοκεῖ σοι; 
ΜΝ 

ἘΥΘ. Ἐμοιγε. 
“. Ἀ »-- 

Ε ΣΏ. Πειρῶ δὴ καὶ σὺ ἐμὲ οὕτω διδαξαι, τὸ ποῖον 
, “. ὃ ὕ Ψ ’ὔ - σ΄ ἐν »ἵ ̓ ἣν ’ 

μέρος τοῦ δικαίου ὁσιόν ἐστιν, ἵνα καὶ Μελήτῳ λέγω- το 

μεν μηκέθ᾽ ἡμᾶς ἀδικεῖν μηδ᾽ ἀσεβείας γράφεσθαι, ὡς 



18 
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Β 

ΕΥ̓ΘΎΦΡΩΝ (14, 16) 21 
ε - ΜΩ Ν “" ’ ’ 3 “ ἈΝ 
ἱκανῶς δὴ παρὰ σοῦ μεμαθηκότας τά τε εὐσεβῆ καὶ 

ὅσια καὶ τὰ μή. 
“-“- -“" οὐ ’ὔ ᾿ς 

ΕΥ͂Θ. Τοῦτο τοίνυν ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, τὸ 
, “.ἰ Ο ᾽ὔ “- 3 7, Ν -“ Ν ἂν μέρος τοῦ δικαίου εἶναι εὐσεβές τε καὶ ὅσιον, τὸ περὶ 
Ἀ “-“ “-“ ᾽ὔ Ν ἈΝ ἈΝ ᾿, -“" 39 ’,ὔ 

τὴν τῶν θεῶν θεραπείαν" τὸ δὲ περὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων 

τὸ λοιπὸν εἶναι τοῦ δικαίου μέρος. 

ΣΩΏ. Καὶ καλῶς γέ μοι, ὦ Εὐθύφρον, φαίνει λέ- 
3 Ἁ “ Ν 3, ς ’ὔ ΕῚ ᾿Ξ Ἀ Ἁ 

γειν' ἀλλὰ σμικροῦ τινὸς ἔτι ἐνδεής εἶμι" τὴν γάρ 
ν- , ἐ{ ΕῚ ’ὔ’ὕ 

θεραπείαν οὔπω ξυνίημι ἥντινα ὀνομάζεις. οὐ γάρ που 

λέγεις γε; οἷαί περ καὶ αἱ περὶ τὰ ἄλλα θεραπεῖαί εἰσι, 
’ Ν Ν Ἄ ᾽, 7 ΩΣ 

τοιαύτην καὶ περὶ θεούς. λέγομεν γάρ που--- οἷον φα- 
’ὔὕ͵ ΄ 5 ““ - ὔ Ἢ 3 3 ε'6 

μέν, ἵππους οὐ πᾶς ἐπίσταται θεραπεύειν, ἀλλ᾽ ὁ ἵππι- 
(δ. “- ,ὔ 

κός" ἢ γαρ; 

ἘΥ͂Θ. Πάνυ γε. 

ΟΣ ἫΠ γάρ που ἱππικὴ ἵππων θερατεία. 

ἘΥΘ. Ναί 

ΣΏ. Οὐδέ γε κύνας πᾶς ἐπίσταται θεραπεύειν, 
5" » ε γψ' 

αλλ᾽ ὁ κυνηγετικόὸς. 

ΕἘΥΘ. Οὕτως. 
’ὔ κ 

ΟΣ Ἡ γάρ που κυνηγετικὴ κυνῶν θεραπεία. 

ἘΥ͂Θ. Ναί 

ΣΌΣ» ἘΠ δὲ βοηλατικὴ βοῶν. 
,ἅ 

ἘΥ͂Θ. Πὰανυ γε. 

ΣΏ, ἭἩ δὲ δὴ σσιότης τε καὶ εὐσέβεια θεῶν, ὦ 

Εὐθύφρον ; οὕτω λέγεις ; 

ΕΥΘ. Ἔγωγε. 

ΞΩ. Οὐκοῦν θεραπεία γε πᾶσα ταὐτὸν διαπρατ- 
: ΄, τς ἢ" - Ἂν» . 25 ΄ 

τεται; οἷον τοιόνδε ἐπ ἀγαθῷ τινί ἐστι καὶ ὠφελείᾳ 
-“ ᾽ὔ εἐ φεῆσι Ν σ ε σ ε ἈΝ 

του θεραπευομένου, ὠσπερ ορᾳς δὴ οτι οι ἰπποι ὑπο 

"" μι 
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22 ΠΛΑΤΏΩΏΝΟΣ 

τῆς ἱππικῆς θεραπευόμενοι ὠφελοῦνται καὶ βελτίους 
«ἃ - 

γίγνονται: ἢ οὐ δοκοῦσί σοι; 25 

ΕἘΥῸΘ. Ἔμοιγε. 
ΣΩ Κ Α ε , ᾿ς ΑΞ εκ» ὑτδένι “- 

" αἱ οἵ κύνες γέ που ὑπὸ τῆς κυνηγετικῆς, 

Ο καὶ οἱ βόες ὑπὸ τῆς βοηλατικῆς, καὶ τᾶλλα πάντα 
ε ΄ - ἀν ἘΠῚ ’, ΕἾ “- , Ἀ 
ὡσαύτως: ἢ ἐπὶ βλάβῃ οἴει τοῦ θεραπευομένου τὴν 

θεραπείαν εἶναι ; 30 

ἘΥΘ. Μὰ Δί οὐκ ἔγωγε. 

ὩΣ να ας τ ὠφελείᾳ ; 

ΕἘΥ͂Θ. Πῶώς δ᾽ οὔ; 
εἰ ε -» 

ΣΩ, Ἦ οὖν καὶ ἢ ὁσιότης θεραπεία οὖσα θεῶν 
Ε] , »"» - 

ὠφέλεια τέ ἐστι θεῶν καὶ βελτίους τοὺς θεοὺς ποιεῖ; 535 
κ κ κ᾿ ΄, “ ε 9 ΄ “ 

καὶ σὺ τοῦτο ξυγχωρήσαις ἄν, ὡς ἐπειδάν τι ὅσιον 
»“ ,ὔ ἈΝ -“" -“- 9. ᾽ὔ 

ποιῇς, βελτίω τινὰ τῶν θεῶν ἀπεργάζει ; 

ἘΥΘ. Μὰ Δί οὐκ ἔγωγε. 
«4 “»Ἥ 

ΣΩ,. Οὐδὲ γὰρ ἐγώ, ὦ Ἐὐθύφρον, οἶμαί σε τοῦτο 
λέγειν" πολλοῦ καὶ δέω: ἀλλὰ τούτου δὴ ἕνεκα καὶ 40 

Ὁ ἀνηρόμην, τίνα ποτὲ λέγοις τὴν θεραπείαν τῶν θεῶν, 

οὐχ ἡγούμενός σε τοιαύτην λέγειν. 
» »» 5 

ΕΥ̓Θ. Καὶ ὀρθῶς γε, ὦ Σώκρατες" οὐ γὰρ τοι- 
αὐτὴν λέγω. 

2 Ἀ - 

ΣΏΩ. Ἐἶεν: ἀλλὰ τίς δὴ θεῶν θεραπεία εἴη ἂν ἡ 45 

ὁσιότης ; 
εὺ ,ὔ »" 

ΕἘΥῸΘ. Ἥνπερ, ὦ Σώκρατες, οἱ δοῦλοι τοὺς δεσπό- 

τας θεραπεύουσιν. 
« ’ ΕἾ 

ΣΩ. Μανθάνω᾽ ὑπηρετική τις ἄν, ὡς ἔοικεν, εἴη 

θεοῖς. 59 

ΕΥ̓Θ. Πᾶάνυ μὲν οὗν. 
ε “Ὁ ε . ΄ 

16 ΣΩ. ἔχοις ἂν οὖν εἰπεῖν, ἡ ἰατροῖς ὑπηρετικὴ εἰς 



ἘΥΘΎΦΡΩΝ (10) 93 
’, “"" Φ ’, 

τίνος ἔργου ἀπεργασίαν τυγχάνει οὖσα ὑπηρετική ; οὐκ 
ε » 

εἰς ὑγιείας οἴει ; 

ΕΥΘ. Ἔγωγε. 

ΣΩ, Τίδέ; ἡ ναυπηγοῖς ὑπηρετικὴ εἰς τίνος ἔργου, 
’ὔ 

ἀπεργασίαν ὑπηρετική ἐστιν ; 

Ε ἘΥΘ. δῆλον ὅτι, ὦ Σώκρατες, εἰς πλοίου. 

ΣΩ, Καὶ ἡ οἰκοδόμοις γέ που εἰς οἰκίας ; 

ΕΥ̓Θ. Ναί 
Ὁ “- 

ΣΩΏ. Εἰπὲ δή, ὦ ἄριστε" ἡ δὲ θεοῖς ὑπηρετικὴ εἰς 
,ὔ 5 5 ᾽ὔ ε Ν “ἡ 93 -“ Ν 

τίνος ἔργου ἀπεργασίαν ὑπηρετικὴ ἂν εἴη; δῆλον γὰρ 

ὅτι σὺ οἶσθα, ἐπειδήπερ τά γε θεῖα κάλλιστά γε φῇς 
εἰδέναι ἀνθρώπων. 

- “ 
ΕΥ̓Θ, Καὶ ἀληθῆ γε λέγω, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Εἰπὲ δὴ πρὸς Διός, τί ποτ᾽ ἐστὶν ἐκεῖνο τὸ 
΄ὕ 5." εἰν. . 9 ΄, ΠΧ ε ,ὕ 

πάγκαλον ἔργον, ὃ οἱ θεοὶ ἀπεργάζονται ἡμῖν ὑπηρέταις 

χρώμενοι ; 

ΕΥ̓Θ, Πολλὰ καὶ καλά, ὦ Σώκρατες. 

14 ΣΩ. Καὶ γὰρ οἱ στρατηγοί, ὦ φίλε: ἀλλ᾽ ὅμως 
Ν ων 3. νὰ ε ’, Ἃ » ψ ὑ 3 οὶ τὸ κεφάλαιον αὐτῶν ῥᾳδίως ἀν εἴποις, ὅτι νίκην ἐν τῷ 

’ 3 7 “ἃ 5» 

πολέμῳ ἀπεργάζονται" ἢ ου ; 

ἘΥΘ. Πῶώς δ᾽ οὔ; 

ΣΩ. Πολλὰ δέ γ᾽ οἶμαι καὶ καλὰ καὶ οἱ γεωργοί: 
5 “ -ὰῷ Ν ΄ τ ξαι οἹ 5 Ν σ΄ 3 Α ε 
αλλ᾽ ὅμως τὸ κεφάλαιον αὐτῶν ἐστὶ τῆς ἀπεργασίας ἢ 

-“" -“ ’ 

ἐκ τῆς γῆς τροφη. 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

ΣΩ, Τί δὲ δή ; τῶν πολλῶν καὶ καλῶν ἃ οἱ θεοὶ 
Β' ,ὔ , Ν ΄ , 3 “ 3 ’, 
ἀπεργάζονται, τί τὸ κεφάλαιόν ἐστι τῆς ἐργασίας ; 

ΕΥ̓Θ. Καὶ ὀλίγον σοι πρότερον εἶπον, ὦ Σώκρατες, 
ἢ “ “-“ 

Β ὅτι πλείονος ἔργου ἐστὶν ἀκριβῶς ταῦτα πάντα ὡς 
Ω 

ΘΙ ΝΣ 5) 

5 

[5 ῳ 
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Μ - ΄ὰ , ε - , “ “λ κ 

ἔχει μαθεῖν: τόδε μέντοι σοι ἁπλῶς λέγω, ὅτι ἐὰν μὲν 

κεχαρισμένα τις ἐπίστηται τοῖς θεοῖς λέγειν τε καὶ 
΄ ’, ΄’ὔ ζω ἣ, ὁ ΚΡ 

πράττειν εὐχόμενός τε καὶ θύων, ταῦτ᾽ ἔστι τὰ ὅσια, 
Ν {δ ᾿ “ “ 90.929, 5» Ἁ Ν Ν 

καὶ σώζει τὰ τοιαῦτα τούς τε ἰδίους οἴκους καὶ τὰ κοινὰ 
- ΄ Ν 3. 5“ ΄, “- ᾿ , 3 ἜΝ 

τῶν πόλεων᾽ τὰ δ᾽ ἐναντία τῶν κεχαρισμένων ἀσεβῆ, ἃ 
ἘΣ "5 ΄ὕ «“ δια Κ᾿ δ 

δὴ καὶ ἀνατρέπει ἅπαντα καὶ ἀπόλλυσιν. 
5 ΄, κ “- 527 

ΣΩ. Ἢ πολύ μοι διὰ βραχυτέρων, ὦ Ἐῤθύφρον, 
΄ὔὕ “. ΄, : ΄ 

εἰ ἐβούλου, εἶπες ἂν τὸ κεφάλαιον ὧν ἠρώτων. ἀλλὰ 
᾿ - ΄ ΄ὕ - ὃ ΓΑΙ ἌΡΜΕ χ- ΟῚ κ ᾿ « 

γὰρ οὐ πρόθυμός με εἶ διδάξαι" δῆλος εἶ καὶ γὰρ νῦν 
9 Ν α,.,.ἅὉ Φ' τῶν τὰ 3 ΄ ἄς τς δὲν ΄ ε - 
ἐπειδὴ ἐπ᾽ αὐτῷ ἦσθα, ἀπετράπονυ" ὃ εἰ ἀπεκρίνω, ἱκανῶς 
ΕἾ » κ ΞΡ Ἀ - ΄, τ , ΓΞ , 
ἄν ἤδη παρὰ σοῦ τὴν ὁσιότητα ἐμεμαθήκη. νῦν δέ--- 

Ἁ “ ζω 5 “-“ “ 1 

ἀνάγκη γὰρ τὸν ἐρῶντα τῷ ἐρωμένῳ ἀκολουθεῖν, ὅπῃ 
“᾿ » - ε ,ὔ ,ὔ ἈΝ " ,ὔ ἣ ἂψ - Ν ἂν ἐκεῖνος ὑπάγῃ" τί δὴ αὖ λέγεις τὸ ὅσιον εἶναι καὶ 

Ἁ ε ;ὕ - ’ οἷ “ ’ εἶ 

τὴν οσιότητα; οὐχὶ ἐπιστήμην τινὰ τοῦ θύειν τε καὶ 
» 

εὔχεσθαι ; 

ΕΥ̓Θ. Ἔγωγε. 
“ Ν ’; -“ - »“ Ν ΣΏ, Οὐκοῦν τὸ θύειν δωρεῖσθαί ἐστι τοῖς θεοῖς, τὸ 

ΒΑΡ 5. τ χας Ν ’ 
δ᾽ εὔχεσθαι αἰτεῖν τοὺς θεούς ; 

’, εὐ ’ 

ΕΥ̓Θ. Καὶ μάλα, ὦ Σώκρατες. 
’ -“ 

ΣΏ. Ἐπιστήμη ἄρα αἰτήσεως καὶ δόσεως θεοῖς 
ε ΄ “Ὁ " 9 ΄, Ρ᾿ ΄ 
οσιότης ἂν εἴη ἐκ τούτου τοῦ λόγου. 

» - »-» Ἂ “" 

ΕΥ̓Θ. Πᾶάνυ καλῶς, ὦ Σώκρατες, ξυνῆκας ὃ εἶπον. ᾽ ρ ᾽ 
’ὔ 3 -“ - 

ΣΩ. ᾿Ἐπιθυμητὴς γάρ εἰμι, ὦ φίλε, τῆς σῆς σο- 
΄-“ 3 -“ σ΄ 5» Ἀ 

φίας καὶ προσέχω τὸν νοῦν αὐτῇ, ὥστε οὐ χαμαὶ 
“ 3 ’, Γ ’, φ ε 

πεσεῖται ὅ τι ἂν εἴπης. ἀλλά μοι λέξον, τίς αὕτη ἡ 
4 , 3 Χ - ων Ἄ.ὅϑ Θὰ Χ 3 Ν Ν ὑπηρεσία ἐστὶ τοῖς θεοῖς ; αἰτεῖν τε φῃς αὐτοὺς και 

διδόναι ἐκείνοις ; 

ᾷ [ " 

ποι, ὁπου. 
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ΕΎΘΎΦΡΩΝ (17, 18) 5 

ΕΥ̓Θ. ἴΕγωγε. 
-“"Ἵ »“ Ὁ ’ὔ 

18 ΣΩ. ἦἾΔρ᾽ οὖν οὐ τὸ ὀρθῶς αἰτεῖν ἂν εἴη, ὧν δεό- 

μεθα παρ᾽ ἐκείνων, ταῦτα αὐτοὺς αἰτεῖν ; 
ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλὰ τί; 

᾿ς “ - ΄ 
Ε ΣΏ, Καὶ αὖ τὸ διδόναι ὀρθῶς, ὧν ἐκεῖνοι τυγχά- 

““ »"ἢΡ 5 

νουσι δεόμενοι παρ᾽ ἡμῶν, ταῦτα ἐκείνοις αὖ ἀντιδω- 
» 3 [ Ν “ 

ρεῖσθαι; οὐ γάρ που τεχνικόν γ᾽ ἂν εἴη δωροφορεῖν 
΄- - “ 

διδόντα τῳ ταῦτα ὧν οὐδὲν δεῖται. 
2 - 

ΕΥΘ. ᾿Αληθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
3 ἈΝΨ Δ - ᾽ 4 ’ 

ΣΩ. ᾿Ἐμπορικὴ ἀρα τις ἂν εἴη, ὦ Ἑὐθύφρον, τέχνη 
ΓΘ ΄, -“ δν,..9 ’ 3: 5 ’ 

ἢ ὁσιότης θεοῖς καὶ ἀνθρώποις παρ᾽ ἀλλήλων. 
3 

ΕΥ̓Θ. Ἔμπορική, εἰ οὕτως ἥδιόν σοι ὀνομάζειν. 
3 ε 

ΣΩ. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν ἥδιον ἔμοιγε, εἰ μὴ τυγχάνει 
ΕΙΣ ΄-“ “ 

ἀληθὲς ὄν. φράσον δέ μοι, τίς ἡ ὠφέλεια τοῖς θεοῖς 
’ τὰ 5. ἃ χ “ - Ἐν τὰς ΄ὕ 

τυγχάνει οὖσα ἀπὸ τῶν δώρων ὧν παρ᾽ ἡμῶν λαμβά- 
ἃ Ν Ν ΄, Ν - Ὲ 30 Χ ᾿ 

νουσιν; ἃ μὲν γὰρ διδόασι, παντὶ δῆλον οὐδὲν γὰρ 
ε"Ἅ“« 9 Ν 3 ᾿ “ Ἃ δ ῳ - δῶ .ς -Ὁ δὲ 3 ἡμῖν ἐστὶν ἀγαθὸν ὅ τι ἂν μὴ ἐκεῖνοι δῶσιν" ἃ δὲ πὰρ 

1ὅ ἡμῶν λαμβάνουσι, τί ὠφελοῦνται; ἢ τοσοῦτον αὐτῶν 
“. ᾿] 

πλεονεκτοῦμεν κατὰ τὴν ἐμπορίαν, ὥστε πάντα τἀγαθὰ 
ΕἸ 5 ς τῶν ᾽ὔ 5 “ Ν ΞΕ “ »Ῥ»α,ἅ 

παρ᾽ αὐτῶν λαμβάνομεν, ἐκεῖνοι δὲ παρ᾽ ἡμῶν ουδέν ; 

ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλ᾽ οἴει, ὦ Σώκρατες, τοὺς θεοὺς ὠφε- 

λεῖσθαι ἀπὸ τούτων ἃ παρ᾽ ἡμῶν λαμβάνουσιν ; 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ τί δήποτ᾽ ἂν εἴη ταῦτα, ὦ Εὐθύφρον, 

τὰ παρ᾽ ἡμῶν δῶρα τοῖς θεοῖς ; 
Ψ Ἵ “ 

ΕΥ̓Θ. Τί δ᾽ οἴει ἄλλο ἢ τιμή τε καὶ γέρα καὶ ὅπερ 
. , ἍὮ 39, ,ὔ, υῷ 

ἐγὼ ἄρτι ἔλεγον, χάρις ; 
τον ’ Ν 

Β ΣΏ, Κεχαρισμένον ἄρα ἐστίν, ὦ Ἐύθύφρον, τὸ 

ὅσιον, ἀλλ᾽ οὐχὶ ὠφέλιμον οὐδὲ φίλον τοῖς θεοῖς ; 
ΕΥ̓Θ. Οἶμαι ἔγωγε πάντων γε μάλιστα φίλον. 

9- 
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20 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

᾽ ᾿ 
ΣΏ,. Τοῦτο ἀρ᾽ ἐστὶν αὖ, ὡς ἔοικε, τὸ ὅσιον, τὸ 

τοῖς θεοῖς φίλον. ; 30 
’ὔ 

ΕΥ̓Θ, Μαλιστά γε. 
’; 3 “ 

1. ΣΏΩ. Θαυμάσει οὖν ταῦτα λέγων, ἐάν σοι οἱ λόγοι 
΄, Χ ΄, 3 οι 7 ἃ 5δέὰν 3 

φαίνωνται μὴ μένοντες ἀλλὰ βαδίζοντες, καὶ ἐμὲ αἰτι- 

ἄσει τὸν Δαίδαλον βαδίζοντας αὐτοὺς ποιεῖν, αὐτὸς ὧν 
΄ ’, "“-» , ἃς ΄ 

πολὺ γε τεχνικώτερος τοῦ Δαιδάλου καὶ κύκλῳ περι- 
’ ἴων “ἡ ΕἸ . ’ὔ’ [- ε ’ εκ κ“ 

ἰόντα ποιῶν ; ἢ οὐκ αἰσθάνει ὅτι ὁ λόγος ἡμῖν περι- - 
κ ΄ὕ : 5. ΑΝ ] ,ὕ , “ 

ελθὼν πάλιν εἰς ταὐτὸν ἥκει; μέμνησαι γάρ που ὅτι 
5 ἊΝ ’ σ ἈΝ Ν Ν 3 '᾿ - Αδἧὦ 

Ο ἐν τῷ ἔμπροσθεν τὸ τε ὅσιον καὶ τὸ θεοφιλὲς οὐ ταὐτὸν 
“ 5" “ἃ ΕῚ 

ἡμῖν ἐφάνη, ἀλλ᾽ ἕτερα ἀλλήλων" ἢ οὐδὲ μέμνησαι; 

ΕΥ̓Θ. Ἔγωγε. 
“- -“" σ “) 

ΣΏΩ, Νῦν οὖν οὐκ ἐννοεῖς, ὅτι τὸ τοῖς θεοῖς φίλον το 
Ν σ “ » ΕΥ̓ 

φὴς ὅσιον εἶναι; τοῦτο δὲ ἄλλο τι ἢ θεοφιλὲς 

γίγνεται; ἢ οὔ; 
 ά 

ΕΥ̓Θ. Πανυ γε. 
3 χω Υ Ε] ε “λ 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἢ ἄρτι οὐ καλῶς ὡμολογοῦμεν, ἢ εἰ 
’ “" “"᾽' » ΕἸ -“" ,ὔ 

τότε καλῶς, νῦν οὐκ ὀρθῶς τιθέμεθα. 15 
»» 

ΕΥΘ, “Εοικεν. 

202 ΣΩ. Ἐξ ἀρχῆς ἄρα ἡμῖν πάλιν σκεπτέον, τί ἐστι 
᾿, αἑ΄ό ὦ ε ᾽ ,ὔ 4, "ἡ Ξ, ε Ἀ “5 3 ] 

τὸ ὕσιον' ὡς ἐγώ, πρὶν ἂν μάθω, ἑκὼν εἶναι οὐκ ἀπο- 
᾽ 3 Ν ΄, 3 ᾽ὔ 3 Ν Ν ΄, 

Ὁ δειλιάσω. ἀλλὰ μή με ἀτιμάσῃς, ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ 
Γ ΙΝ -“ “ ᾽ὔ -“ ΕῚ νΝ Ἁ 3 ’ 

προσέχων τον νοῦν ὃ τι μάλιστα νῦν εἰπὲ τὴν ἀλήθειαν. 
3: , Υ » ᾽ ΄ κ 3 3 ΄, 
οἶσθα γάρ, εἴπερ τις ἄλλος ἀνθρώπων, καὶ οὐκ ἀφετέος - 

39ῳ.. ἡ ε ΄ Ν Ἅ ᾿», 3 Ν ΓΜ 

εἴ, ὥσπερ ὁ ἸΙρωτεύς, πρὶν ἂν εἴπῃς. εἰ γὰρ μὴ ἤδησθα 

σαφῶς τό τε ὅσιον καὶ τὸ ἀνόσιον, οὐκ ἔστιν ὅπως ἄν 
3 ΄ὔ ἃ. ἃ 3 Ν , γ ποτε ἐπεχείρησας ὑπὲρ ἀνδρὸς θητὸς ἀνδρα πρεσβύτην 

Ἢ Ἂ πατέρα διωκάθειν φόνου, ἀλλὰ καὶ τοὺς θεοὺς ἂν ἔδεισας 
΄ ᾿ 5» 3 κ ας ΄ κ ᾿ 

παρακινδυνεύειν, μῆ ουκ ὀρθῶς αυτο ποιήῆσοις, και τους το 



ΕΥ̓ΘΎΦΡΩΝ ([9, 30) Ἷ 
’, “-“ 3 Ξ' “- 

ἀνθρώπους ἠσχύνθης. νῦν δὲ εὖ οἶδ᾽ ὅτι σαφῶς οἴει 

Ἑ εἰδέναι τό τε ὅσιον καὶ μή᾽ εἰπὲ οὖν, ὦ βέλτιστε Εὐθύ- 
δ. 5 “ 

φρον, καὶ μὴ ἀποκρύψῃ ὅ τι αὐτὸ ἡγεῖ. 
ΕΥ̓Θ. Ἐἰσαῦθις τοίνυν, ὦ Σώκρατες" νῦν γὰρ 

σπεύδω ποι, καΐ μοι ὥρα ἀπιέναι. 
ΣΩ, Οἷα ποιεῖς, ὦ ἑταῖρε: ἀπ᾽ ἐλπίδος με κατα- 

κ ΄, ΠΤ, ἃ ΕῚ ε ᾿ π ᾿ 
βαλὼν μεγάλης ἀπέρχει, ἣν εἶχον, ὡς παρὰ σοῦ μαθὼν 

’ 4 Ν Ν Ν “ Ν ,ὔ » 3 
τα τε ὅσια καὶ μή, καὶ τῆς προς Μέλητον γραφῆς ἀπαλ- 

λάξομαι, ἐνδειξάμενος ἐκείνῳ ὅτι σοφὸς ἤδη παρ᾽ Εὐθύ- 
ἊἋ “ ,ὔ Ντὺ Ὁ ΞΕ Δ Εἰ ὔϑ τ , 

10 φρονος τὰ θεῖα γέγονα καὶ ὅτι οὐκέτι ὑπ᾽ ἀγνοίας 
᾽ ’ὔ 0» “ ἈΝ 3 ’ Ν Χ Ν 

αὐτοσχεδιάζω οὐδὲ καινοτομῶ περὶ αὐτά, καὶ δὴ καὶ 
ἂς ἡ , “ " ͵΄ 

τὸν ἄλλον βίον ὅτι ἄμεινον βιωσοίμην. 
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ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ' 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΏΙΑ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΜΕΝΈΞΕΝΟΣ. 

ῖ ΣΩ. Ἐξ ἀγορᾶς ἢ πόθεν Μενέξενος : 

54. ΜῈΝ. Ἐξ ἀγορᾶς, ὦ Σώκρατες, καὶ ἀπὸ τοῦ βου- 

λευτηρίου. 
ΣΩ, Τί μάλιστα σὺ πρὸς βουλευτήριον ; ἢ δῆλα 
“ Ἁ 

δὴ ὅτι παιδεύσεως καὶ φιλοσοφίας ἐπὶ τέλει ἡγεῖ εἶναι, σι 

Εν “-“ 5 3 ὩΨῸΟΝ Ν 7ῳ Ε] “-“ 7 καὶ ὡς ἱκανῶς ἤδη ἔχων ἐπὶ τὰ μείζω ἐπινοεῖς τρέπεσθαι, 
φ ΕΣ ε “ " Ἂν “ “ ’ 

καὶ ἄρχειν ἡμῶν, ὦ θαυμάσιε, ἐπιχειρεῖς τῶν πρεσβυτέ. 
“ ΝΥ ν δι τα ’, τ νβιΣ, Ὁ ε ΕΟ ϑψιν 

Βρων τηλικοῦτος ὧν, ἵνα μὴ ἐκλίπῃ υμῶν ἡ οἰκία αεὶ 
ε “- Ν 4 

τινα ἡμῶν ἐπιμελητὴν παρεχομένη ; 
» Τὰ " ἴω Ν 

ΜΕΝ. Ἐὰν σύ γε, ὦ Σώκρατες, ἐᾷς καὶ συμβου- " ο 

᾿ ΟΝ ὕὔ ν: » Ν “ » ἴω 4 

λεύῃς αρχέειν, προθυμήσομαι εἰ δὲ μη; ου. νυν μέντοι 

1 ἐπιτάφιος" ἠθικός. 

2 συμβουλεύῃ. 



ο 
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90 ΠΛΑΤΏΝΟΣ 
5 ’ὔ Ν Ν ’ὔ ’ σ ε ἣἶ 

ἀφικόμην πρὸς τὸ βουλευτήριον πυθόμενος, ὅτι ἡ βουλὴ 
͵ὔἹ ε “-“ ΄“ ΕἸ Δ “ 3 - ᾿ 

μέλλει αἱρεῖσθαι ὅστις ἐρεῖ ἐπὶ τοῖς ἀποθανοῦσι: ταφὰς 
Ἀ “" ΄ ,,. “ 

γὰρ οἶσθα ὅτι μέλλουσι ποιεῖν. 
ΨὌ, 3 Ν 

ΣΏ. Πάνυ γε’ αλλὰ τίνα εἵλοντο :; 
3 ὔ 5 ἈΝ 5 δ Ν ΕΣ 

ΜΕΝ, Οὐδένα, ἀλλὰ ἀνεβάλοντο εἰς τὴν αὔριον. 
" ΄ὔ 3 “ “Ὁ ͵7 ΠῚ , 

οἶμαι μέντοι ᾿Αρχῖνον ἢ Δίωνα αἱρεθήσεσθαι. 
ον ’, 3 , καὶ ’ὔ͵ 

ΣΏ. Καὶ μήν, ὦ Μενέξενε, πολλαχῇ κινδυνεύει 
ν᾿ Χὸ εὐ Ἦ κΣ λέ, 3 θ ’ὔ Ν ον - 

καλὸν εἶναι τὸ ἐν πολέμῳ ἀποθνήσκειν. καὶ γὰρ ταφῆς 
- “- ᾽7ὔ Ν Ν ᾿ 

καλῆς τε καὶ μεγαλοπρεποῦς τυγχάνει, καὶ ἐὰν πένης τις 
Ἃ ὌΠ 5 ΄, 353.» πὸ ππ “ τ τ ὧν τελευτήσῃ, καὶ ἐπαίνου αὖ ἔτυχε, καὶ ἐαν φαῦλος ἢ), 
ΒΝ ΕΝ “-“ “ Ν 3 δ ἐν ὦ ’ὔ 3 ᾿ς». 

ὑπ᾽ ἀνδρῶν σοφῶν τε καὶ οὐκ εἰκῇ ἐπαινούντων, αλλὰ ἐκ 
-“ ’, ᾽ὔ ᾽ὔὕ ἃ Ὁ “ 

πολλοῦ χρόνου λόγους παρεσκευασμένων, οἵ οὕτω καλῶς 
-““ “ Ν Ν δ Ν Ν Ν Ν ’ 

ἐπαινοῦσιν, ὥστε καὶ τὰ προσόντα καὶ τὰ μὴ περὶ ἑκα- 
’, ’ ’, -“ Ν᾿ Ων ,ὕ 

στου λέγοντες, κάλλιστά πως τοῖς ονόμασι ποικίλ- 
λ ’ὔ’; ε “ Ν ᾽ὔ " Ν Ἀ λ 

οντες, γοητεύουσιν ἡμῶν τας ψυχᾶς, καὶ τὴν πόλιν 
7 Ἁ »: ’ὔ Ν Ἄ, 

ἐγκωμιάζοντες κατὰ πάντας τρόπους καὶ τοὺς τετελευτη- 
’ὔ “ ’ ε “ σ 

κότας ἐν τῷ πολέμῳ καὶ τοὺς προγόνους ἡμῶν ἅπαντας 
ε -“ ,, “ 

τοὺς ἔμπροσθεν καὶ αὐτοὺς ἡμᾶς τοὺς ἔτι ζῶντας ἐπαι- 
“ Ξ “ Ξ' οὧῇ εν Ζέε ,ὔ ’ 

νοῦντες' ὥστ᾽ ἔγωγε, ὦ Μενέξενε, γενναίως πάνυ δια- 
’ὔ ε 3 3 -“ Ν ’ σ 

τίθεμαι ἐπαινούμενος ὑπ᾽ αὐτῶν, καὶ ἑκάστοτε ἕστηκα 
» ’ὔ ’ ε ’᾽ -“ 

ἀκροώμενος καὶ κηλούμενος, ἡγούμενος ἐν τῷ παρα- 
-“ ’ 7 

χρῆμα μείζων καὶ γενναιότερος καὶ καλλίων γεγονέναι. 
Ν ᾿ , εἶ Ν ᾿, ἃ, 9.1. “ ᾽ὔ Ἂς σ καὶ οἷα δὴ τὰ πολλὰ ἀεὶ μετ᾽ ἐμοῦ ξένοι τινὲς ἕπονται 
Ν -“ Ἀ ἃ ΕἸ μ᾿ ’ 5 “ 

καὶ ξυνακροῶνται, πρὸς οὗς ἐγὼ σεμνότερος ἐν τῷ 
“-“ Ἁ “ 3 Ἀ “-“ 

παραχρῆμα γίγνομαι' καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ταὐτὰ ταῦτα 
“- ’, ἈΝ Ἁ Ν ἈΝ Ν ᾿Ψ δοκοῦσί μοι πάσχειν καὶ πρὸς ἐμὲ καὶ πρὸς τὴν ἄλλην 

΄, ,ὕ λυ ἌΝ ΕῚ Ἃ ’ 
πόλιν, θαυμασιωτέραν αὐτὴν ἡγεῖσθαι εἶναι ἢ πρότερον, 

1 πολλαχοῦ. 

15 

20 



ΜΕΝΈΞΕΝΟΣ (2, 8) 81 
δον - , 3 ΄ ,» “ ε 
ὑπὸ τοῦ λέγοντος ἀναπειθόμενοι. καΐ μοι αὐτὴ ἢ σεμ- 

“ “ 

νότης παραμένει ἡμέρας πλείω ἢ τρεῖς" οὕτως ἔναυλος 
ε ΄, Ἄν, Ε ΄ Ν - 7 3 ““ 

οὐ λόγος τε καὶ ὁ φθόγγος παρὰ τοῦ λέγοντος ἐνδύεται 
ν Φ ἡ ’ ε 53 

εἰς τὰ ὦτα, ὥστε μόγις τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ ἀνα- 
4 ,ὔ π' ἴω 

μιμνήσκομαι ἐμαυτοῦ καὶ αἰσθάνομαι οὗ γῆς εἰμί, τέως 
’, ’ “ 9 

δὲ οἶμαι μόνον οὐκ ἐν μακάρων νήσοις οἰκεῖν" οὕτως 
Εἰ χ σα 94 Ἄ}58, 

ἡμῖν οἱ ῥήτορες δεξιοί εἰσιν. 
3 “" ’ὔ; ΝῚ 

ΜΕΝ. ᾿Αεὶ σὺ προσπαίζεις, ὦ Σώκρατες, τοὺς 
᾿ α “5 Χ Ξ, 

ῥήτορας. νῦν μέντοι οἶμαι ἐγὼ τὸν αἱρεθέντα οὐ πάνυ 
’ὔ’ ’ὔ ’ὔ ε “ 

εὐπορήσειν ἐξ ὑπογύου γὰρ παντάπασιν ἡ αἵρεσις 
σ΄ ’ ε “ 

γέγονεν, ὥστε ἴσως ἀναγκασθήσεται ὁ λέγων ὥσπερ 
’ 

αὐτοσχεδιάζειν. 
» ΕἸ ᾿, ’ὔ ’ 

ΣΩ. πόθεν, ὦ ᾽γαθέ; εἰσὶν ἑκάστοις τούτων λόγοι 
,ὕ Ἀν ο ρν 3. Ν 9 ,ὕ ,ὕ παρεσκευασμένοι, καὶ ἅμα οὐδὲ αὐτοσχεδιάζειν τά γε 

“-“ ’ 

τοιαῦτα χαλεπόν. εἰ μὲν γὰρ δέοι ᾿Αθηναίους ἐν Τ]ελο- 
τὰ Ἁ 3 

ποννησίοις εὖ λέγειν ἢ Πελοποννησίους ἐν ᾿Αθηναίοις, 
3 ΘΕ. ΓΑ εΓ ΄ὔ “ , Ν 3 ’ ἀγαθοῦ ἂν ῥήτορος δέοι τοῦ πείσοντος καὶ εὐδοκιμή- 

-" 2 “ κ 
σοντος᾽" ὅταν δέ τις ἐν τούτοις ἀγωνίζηται, οὗσπερ καὶ 
3 ζω 3ῸΝ ’, “ μὰ 4 ἐπαινεῖ, οὐδὲν μέγα δοκεῖν εὖ λέγειν. 

᾿8 
ΜΕΝ. οὐκ οἴει, ὦ Σώκρατες ; 

5 Ἅ, 

ΣΏ. Οὐ μέντοι μὰ Δία. 
᾿ ἮΝΗ -“ 

ΜΕΝ. Ἦ οἴει οἷος τ᾽ ἂν εἶναι αὐτὸς εἰπεῖν, εἰ δέοι 
᾿ ΑΕ ’ὔ ε 

καὶ ἕλοιτό σε βουλή; 
» 

ΣΏ. Καὶ ἐμοὶ μέν γε, ὦ Μενέξενε, οὐδὲν θαυμα- μοι μ γέ; ςΕΜΕ, 
Ν σ » "᾿ 5 “ 4Φ , ’ δύ ἣ᾿ 

στὸν οἵῳ τ᾽ εἶναι εἰπεῖν, ᾧ τυγχάνει διδάσκαλος οὖσα 
-“ 3 Ψ' Ν 

οὐ πάνυ φαύλη περὶ ῥητορικῆς, ἀλλ᾽ ἥπερ καὶ ἄλλους 
Ν Ν 3 Ν ,ὔ εἴ, . Ν Ν 

πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς πεποίηκε ῥήτορας, ἕνα δὲ καὶ 
“- Ἁ 

διαφέροντα τῶν Ἑλλήνων, Περικλέα τὸν Ξανθίππου. 

ΜΕΝ. Τίώ αὕτη ; ἢ δῆλον ὅτι ᾿Ασπασίαν λέγεις ; 



92 ΠΛΑΤΏΝΟΞΣΞ 

ΣΩ. Λέγω γάρ, καὶ Κόννον γε τὸν Μητροβίου" 
290 οὗ Ἵ δύο εἰσὶ διδάσκαλοι, ὁ’ μὲ ἧς, ἡ οὗτοι γάρ μοι δύο εἰσὶ διδάσκαλοι, ὁ’ μὲν μουσικῆς, ἡ 

ἀπ κ᾿ “ κ 5 ΄ὔ ᾿ γ. Χ 
δὲ ῥητορικῆς. οὕτω μὲν οὖν τρεφόμενον ἄνδρα οὐδὲν 

Ν Ἀ “- ΄ 3 Ἁ δ 5 »“ 

θαυμαστὸν δεινὸν εἶναι λέγειν᾽ ἀλλὰ καὶ ὅστις ἐμοῦ 
, ΕἸ Ἀ Ν ε ἣξς ’ 

κάκιον ἐπαιδεύθη, μουσικὴν μὲν ὑπὸ Λάμπρου παιδευ- 
’, ε οὗ ἣς ταῖς Ὅσο »“"Ἅ] π  - ’ 

θείς, ῥητορικὴν δὲ ὑπ᾽ ᾿Αντιφῶντος τοῦ Ῥαμνουσίου, 
“ Ἃ - φι ες Ἐς 3 ’, εν “ 
ὅμως κἂν οὗτος οἷος τ᾽ εἴη Αθηναίους γε ἐν ᾿Αθηναίοις 

ἐπαινῶν εὐδοκιμεῖν. 
Ἃ - 

Φ ΜΈΝ. Καὶ τί ἂν ἔχοις εἰπεῖν, εἰ δέοι σε λέγειν ; 

ΣΩ. Αὐτὸς μὲν παρ᾽ ἐμαυτοῦ ἴσως οὐδέν, ᾽᾿Ασπα- 
’ Ν Ν Ν 3 ““ Ζ' ΕἸ , 

Β σίας δὲ καὶ χθὲς ἠκροώμην περαινούσης ἐπιτάφιον 
᾽ὔ Ν δι ’ Ν Ἁ “ Ν ’ὔ 

λόγον περὶ αὐτῶν τούτων. ἤκουσε γὰρ ἅπερ σὺ λέγεις, 
“΄ ͵7ὔ 3 “-“ ε “-“ Ν ΕἸ -“ 35, 

ὅτι μέλλοιεν ᾿Αθηναῖοι αἱρεῖσθαι τὸν ἐροῦντα" ἔπειτα 
“ “ ’ - 

τὰ μὲν ἐκ τοῦ παραχρῆμά μοι διήει, οἷα δέοι λέγειν, τὰ 

δὲ πρότερον ἐσκεμμένη, ὅτε μοι δοκεῖ συνετίθει τὸν 
’ - 

ἐπιτάφιον λόγον, ὃν Περικλῆς εἶπε, περιλείμματ᾽ ἅττα 
Ε] 5 , - 

ἐξ ἐκείνου συγκολλῶσα. 
Ἃ ΜΕΝ. Ἦ καὶ μνημονεύσαις ἂν ἃ ἔλεγεν ᾽Ασπα- 

σία; 
5» 5, ὧδ 

ΣΏ, ἘΕἰ μὴ ἀδικῶ γε" ἐμάνθανόν γέ τοι παρ᾽ αὐτῆς, 

Ο καὶ ὀλίγου πληγὰς ἔλαβον, ὅτι ἐπελανθανόμην. 

ΜΕΝ. Τί οὖν οὐ διῆλθες ; 
3 »"» 

ΣΩ. ᾿Αλλ᾽ ὅπως μή μοι χαλεπανεῖ ἡ διδάσκαλος, 
Ἃ 3 4 5. τῶς Ἀ ΄ 
ἂν ἐξενέγκω αὐτῆς τὸν λόγον. 

ΜῈΝ. Μηδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ εἰπέ, καὶ πάνυ 
- ΝΜ 5 ͵7 ͵ὔ  Ὰ ΕΥΣ ε »-“ 

μοι χαριεῖ, εἴτε ᾿Ασπασίας βούλει λέγειν εἴτε ὁτουοῦν᾽ 
5 Ν ΄ 3 
ἀλλὰ μόνον εἶπε. 

ἡ 
ΣΩ, ᾿Αλλ᾽ ἴσως μου καταγελάσει, ἄν σοι δόξω 

᾿ δ Μ ΄, 

πρεσβύτης ὧν ἔτι παίζειν. 

" 
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ΜΕΝ. Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ εἰπὲ παντὶ 
7 

τρόπῳ. 
3 “. φ 7 

ΣΏ. ᾿Αλλὰ μέντοι σοί γε δεῖ χαρίζεσθαι, ὥστε 
Ἃ ΞΘ ΝΑ δ ΄ 3 ΄ 3 7, 

κἂν ὀλίγου, εἴ με κελεύοις ἀποδύντα ὀρχήσασθαι, χαρι- 
͵7ὔ 35 . »» ’ 9 7] 3 “τὰν 5 

σαίμην ἂν, ἐπειδή γε μόνω ἐσμέν. ἀλλ᾽ ἄκουε. ἔλεγε 
γ' ΓΑ ϑωὶ 3 , ,ὔ 5 Ὁ5 ϑις αι ΩΝ 7ὔ 

γαρ ὡς ἐγῴμαι, ἀρξαμένη λέγειν ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν τεθνεώ- 
ε ,ὕ Υ Ν Εἰ ἣν “Φ 3 Ν ΄ 

των οὑτωσί. ἔργῳ μὲν ἡμῖν οἵδε ἔχουσι τὰ προσή- 
αὔτ ΠΝ - , ,ὔ κ 

κοντα σφίσιν αὐτοῖς, ὧν τυχόντες πορεύονται τὴν 
’, ““ ε Ν “- 

εἱμαρμένην πορείαν, προπεμφθέντες κοινῇ μὲν ὑπὸ τῆς 
΄ 952.3ἅἃ Ν ΒΕΥΡΝ, οὶ 3 ΄ὔ ᾿ , Ν Ν Ἁ 

πόλεως, ἰδίᾳ δὲ ὑπὸ τῶν οἰκείων. λόγῳ δὲ δὴ τὸν 
ν΄ ’ὔ ’ 7 3 “ 

λειπόμενον κόσμον ὅ τε νόμος προστάττει ἀποδοῦναι 
- 3 ’ ’ὔ’ δ 3 7 , 

τοῖς ἀνδράσι καὶ χρῇ. ἔργων γὰρ εὖ πραχθέντων λόγῳ 
΄“ ’ ὡς Ν ,ὔ “ , ᾽ὔ 

καλῶς ῥηθέντι μνήμη καὶ κόσμος τοῖς πράξασι γίγνεται 
Ν ἴα 3 , “Ἁ Ν ’ τ ,ὔ 

παρὰ τῶν ἀκουσάντων" δεῖ δὴ τοιούτου τινὸς λόγου, 
{ ’ ’ὔ “ 
ὅστις τοὺς μὲν τετελευτηκότας ἱκανῶς ἐπαινέσεται, τοῖς 

“-“ 3 ““ ’, Ἄν 

δὲ ζῶσιν εὐμενῶς παραινέσεται, ἐκγόνοις μὲν καὶ ἀδελ- 
“ “-“ Χ “ 3 Ν ’, 

φοῖς μιμεῖσθαι τὴν τῶνδε ἀρετὴν παρακελευόμενος, 
’ Ν ᾽ Ν , “ Μ πατέρας δὲ καὶ μητέρας καὶ εἴ τινες τῶν ἄνωθεν ἔτι 

Ψ ᾿ς ’ὔ 

προγόνων λείπονται, τούτους δὲ παραμυθούμενος. τίς 
3 ΕῚ ἘΠ᾿ χὰ “-“ ’ ,ὔ “Ὁ ’ὔ “Δ 5 “- 

οὖν ἄν ἡμῖν τοιοῦτος λόγος φανείη ; ἢ πόθεν ἂν ὀρθῶς 
5 ξ ᾽,ὔ Ὑ ὃ 3 Ν ΕῚ “ ἃ ““ ΄ 

ἀρξαίμεθα ἄνδρας ἀγαθοὺς ἐπαινοῦντες, οἱ ζῶντές τε 
Ν ε ἴω ΕΝ 3 ΕῚ Ψ; Ἂν Ν 

τοὺς ἑαυτῶν εὔφραινον δι ἀρετήν, καὶ τὴν τελευτὴν 
3 Ν “ “ ’ὔ ᾿ 5 γ 2 “ 

ἀντὶ τῆς τῶν ζώντων σωτηρίας ἠλλάξαντο ; δοκεῖ μοι 
“ Ν ’ Ψ 3 “ - Ν 

χρῆναι κατὰ φύσιν, ὥσπερ ἀγαθοὶ ἐγένοντο, οὕτω καὶ 
ΕῚ -“ 3 ’ὔ ΕἸ ἐν Ἢ 7] Ν Ἁ -“ ΕἸ 

ἐπαινεῖν αὐτούς. ἀγαθοὶ δ᾽ ἐγένοντο διὰ τὸ φῦναι ἐξ 
ΕἸ “-“ Ν ᾽ “" “-“ » κα ’ὔ 

ἀγαθῶν. τὴν εὐγένειαν οὖν πρῶτον αὐτῶν ἐγκωμιά- 
, ἧς ’ Ν ,ὔ “«4ΟῸ Ν 

ζωμεν, δεύτερον δὲ τροφήν τε καὶ παιδείαν: ἐπὶ δὲ 
’ Ν ἴω 5 . δ "» ΄“ξ «ε Ἢ 

τούτοις τὴν τῶν ἔργων πρᾶξιν ἐπιδείξωμεν, ὡς καλὴν 
Ἀ "Ὁ ͵,] "ἢ " ’ὔ 

καὶ αξίαν τούτων ἀπεφήναντο. 

20 
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- 3 Ε] ͵ -ι ε “ » ε -“ 

Τῆς δ᾽ εὐγενείας πρῶτον ὑπῆρξε τοῖσδε ἡ τῶν προ- 
’ , 3 5» το 3.νΝ Ν 3 ΄ 

γόνων γένεσις οὐκ ἔπηλυς οὖσα, οὐδὲ τοὺς ἐκγόνους 
» 3 7 ἴω 9 - ’ὔ » 

τούτους ἀποφηναμένη μετοικοῦντας ἐν τῇ χώρᾳ ἄλλοθεν 
“ δι - ν 3 ΕΣ ᾿ ἐ ' Ν ἮὋἝΨΜΡ 3 ΄, 

σφῶν ἡκόντων, ἀλλ᾽ αὐτόχθονας καὶ τῷ ὄντι ἐν πατρίδι 
-“ -“ 3 ε Χ ἴω] 

οἰκοῦντας καὶ ζῶντας, καὶ τρεφομένους οὐχ ὑπὸ μητρυιᾶς 
ε ω 3 3. τς ἣν, Ν ω. ’, 5 Ὁ Άνςς Ἄ “ 

ὡς ἄλλοι, ἀλλ΄ ὑπὸ μητρὸς τῆς χώρας ἐν ἡ ῴκουν, καὶ νῦν 
ω ’ ’͵ »-" ’ 

κεῖσθαι τελευτήσαντας ἐν οἰκείοις τόποις τῆς τεκούσης 
Ν ’ ΕΣ - ͵7ὔ ’ ἈΝ -“ 

καὶ θρεψάσης καὶ ὑποδεξαμένης. δικαιότατον δὴ κοσμῆ- 
“- ΄ Ν ’ὔ Ψ σαι πρῶτον τὴν μητέρα αὐτήν' οὕτω γὰρ συμβαίνει ἅμα 

ε »“ 3 

καὶ ἡ τῶνδε εὐγένεια κοσμουμένη. 
ΕῚ ε ’ ’ 3 ’ 

Ἔστι δὲ ἀξία ἡ χώρα καὶ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων 
- 3 δ ἽΝ - -“ ΟΡ, 

ἐπαινεῖσθαι, οὐ μόνον ὑφ᾽ ἡμῶν, πολλαχῇ μὲν καὶ ἄλλῃ, 
“ Ν Ν ’ μὲ ’ Φ , πρῶτον δὲ καὶ μέγιστον ὅτι τυγχάνει οὖσα θεοφιλής. 

“ Ν ε “- ζω] ’, ε χω 3 ’ 

μαρτυρεῖ δὲ ἡμῶν τῷ λόγῳ ἡ τῶν ἀμφισβητησάντων 
, 3. αὶ - ΕΣ Ν ’ὔ υ τὶ Ν μ- ἡ περὶ αὐτῆς θεῶν ἔρις τε καὶ κρίσις" ἣν δὴ θεοὶ ἐπῃ- 

“"Ἵ 3 δ νῷ ] δ ’ Ἂ γνεσαν, πῶς οὐχ ὑπ᾽ ἀνθρώπων γε ξυμπάντων δικαία 
5 “-“ ’ πιὰ ͵ὕ “ἡ 35 αὶ » ἐπαινεῖσθαι; δεύτερος δὲ ἔπαινος δικαίως ἂν αὐτῆς εἴη, 
“ ΕἸ ΕἸ ,, “3 ’ ΕἸ - ε “ -.ὄ 5 ,ὔὕ Ἀ 

ὅτι ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ ἡ πᾶσα γῇ ἀνεδίδου καὶ 
5, -“ ’ ͵ὕὔ Ν ’; 9 ’;; ε 

ἔφυε ζῶα παντοδαπά, θηρία τε καὶ βοτά, ἐν τούτῳ ἡ 
«ς ’ ’ὔ Ν 3 ’ὔ Ὑ Ἔ Ἄϊι5 ’ 

ἡμετέρα θηρίων μὲν ἀγρίων ἄγονος καὶ καθαρὰ ἐφάνη, 
3 , Ν - ΄ Ν 3 ΡΝ ἕω ἃ ἐξελέξατο δὲ τῶν ζώων καὶ ἐγέννησεν ἄνθρωπον, ὃ 

,ὕὔ ε , - Ε Ν ν κα Ν Ν 

συνέσει τε ὑπερέχει τῶν ἄλλων καὶ δίκην καὶ θεοὺς 
’ ΓΦ 4 Ν ΄ ’ὔ - ’ “ 

μόνον νομίζει. μέγα δὲ τεκμήριον τούτῳ τῷ λόγῳ, ὅτι 
“ ε “ ζω ε ν᾽ 

ἥδε ἔτεκεν ἡ γῆ τοὺς τῶνδέ τε καὶ ἡμετέρους προγόνους" 
“ ἣν Ν Ν Ν Μ 5 ’ ἐν π Ν ᾽ 

πᾶν γὰρ τὸ τεκὸν τροφὴν ἔχει ἐπιτηδείαν ᾧ ἂν τέκῃ" 
«- Ν ἈΝ ὃ “Δ. “-“ ’ ΤῊΝ, θῶ Ἀ ᾽ὔ ἢ ᾧ καὶ γυνὴ δήλη τεκοῦσα τε αληθῶς καὶ μή, α 
ε ’ὔ “ΜῚ Ἀ » ἈΝ “ “ 

ὑποβαλλομένη, ἐὰν μὴ ἔχῃ πηγὰς τροφῆς τῷ γεννω- 
“4 ΑΝ, Ν ε ε “-“ ’, 

μένῳ. ὃ δὴ καὶ ἡ ἡμετέρα γῇ τε καὶ μήτηρ ἱκανὸν 
’ ε ’ 

τεκμήριον παρέχεται ὡς ἀνθρώπους γεννησαμένη" μόνη 

85 
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Ν 5» “ ΄ ἈΝ ΄ ᾿Ν 3 ,ὕ 5) 

γὰρ ἐν τῷ τότε καὶ πρώτη τροφὴν ἀνθρωπείαν ἤνεγκε. -ο 
98 Ν ΄“ “Ἠ ΕΥ θῶ ’ὔ’ - ὌΝΩΝ Ἀ 

2υδ τὸν τῶν πυρῶν καὶ κριθῶν καρπόν, ᾧ κάλλιστα καὶ 
ΨΜ δον 5; ΄ ἉΑ ε ἊΝ “ 

ἄριστα τρέφεται τὸ ἀνθρώπειον γένος, ὡς τῷ οντι τοῦτο 
Ν “ δ ἐν ,ὔ “- Ν ΕΙΣ τξ “- “Ἃ 

τὸ ζῶον αὐτὴ γεννησαμένη. μᾶλλον δὲ ὑπὲρ γῆς ἢ 
Ἁ ’ ’ὔ ἴον ’ὔ Ζ ] Ν ὙΠΡΕΙΟ ΩΣ δυύμεῦ ὀεχεσθαι τ προς οὐ ον 

γῆ γυαικα μεμίμηται κυήσει καὶ γεννήσει, ἀλλὰ γυνὴ «5 

γῆν. τούτου δὲ τοῦ ὑπρτοῖ οὐκ Π ἀλλ᾽ ἐ ἜΕΕ 

καὶ τοῖς ἄλλοις" μετὰ δὲ τοῦτο ἐλαίου γένεσιν, πόνων 
τῷ ’ 35. »“« “ . ’ὔ ΞΖ Ν Ν 5 ’ὔ 

ἀρωγήν, ἀνῆκε τοῖς ἐκγόνοις" θρεψαμένη δὲ καὶ αὐξή- 
Ν “ Ξ, Ν ’ 3 “- Ν 

Β σασα πρὸς ἥβην ἄρχοντας καὶ διδασκάλους αὐτῶν θεοὺς 
’ .“ Ν 3 ’ “ -“ -“ 

ἐπηγάγετο" ὧν τὰ μὲν ὀνόματα πρέπει ἐν τῷ τοιῷδε ἐᾷν" 3ο 
’ ἃ δ᾿ ε “ ’ ὁ . 

ἴσμεν γάρ' οἷ τὸν βίον ἡμῶν κατεσκεύασαν πρός τε τὴν 
3 ε ’ ’ 

καθ᾽ ἡμέραν δίαιταν, τέχνας πρώτους παιδευσάμενοι, καὶ 
Ν Ν 8. “ ’ὔ Ν μέ “ ’ Μῃ 

προς τὴν ὑπὲρ τῆς χώρας φυλακὴν ὅπλων κτῆσίν τε καὶ 
΄ 

χρῆσιν διδαξάμενοι. 
’ σ - 

8 Τεννηθέντες δὲ καὶ παιδευθέντες οὕτως οἱ τῶνδε 
’ Ὗ ’ὔ’ »“" 

πρόγονοι ᾧκουν πολιτείαν κατασκευασάμενοι, ἧς ὀρθῶς 
5, Ἀ ὔ; ΕῚ -“ ’ὔ Ν Ἀ 

Ο ἔχει διὰ βραχέων ἐπιμνησθῆναι. πολιτεία γὰρ τροφὴ 
5 ὔ ΕἸ ͵7ὔ 5 ἐν Ε] -“" ε Ἀ 5" ͵7 “- 

ἀνθρώπων ἐστί, καλὴ μὲν ἀγαθῶν, ἡ δὲ ἐναντία κακῶν. 
ε τς 3 λῆῃ Χ ’, Ε , ε ΄ θ Θ᾿ κι 

ὡς οὖν ἐν καλῇ πολιτείᾳ ἐτράφησαν οἱ πρόσθεν ἡμῶν, - 
ἀ “-“ ὃ ΔΩ ὃ 3. ἃ ὃ ἊΝ 3 “ 3 θ Ν Ν ε 

ναγκαῖον δηλῶσαι, δι ἣν δὴ κακεῖνοι ἀγαθοὶ καὶ οἱ 
“ 3 Δ - ΄ ᾽ὔ ΕΣ ε ,ὕ 

νῦν εἰσίν, ὧν οἵδε τυγχάνουσιν ὄντες οἱ τετελευτηκότες. 
ε κ ΓΝ" ΄, “- κ᾿ 3 
ἢ γάρ αὐτὴ πολιτεία καὶ τότε ἣν καὶ νῦν, ἀριστοκρατία, 
ΕἸ - “". ’ Ν Ν ἌΣ Ἂς , ΕἸ ΕῚ ’ ἐν ἡ νῦν τε πολιτευόμεθα καὶ τὸν ἀεὶ χρόνον ἐξ ἐκείνου 
ε Ν ’ὔ “  Ὶ- Ν 3 Ν ’ὔ ε Ν 

ὡς τὰ πολλά. καλεῖ δὲ ὁ μὲν αὐτὴν δημοκρατίαν, ὁ δὲ τὸ 
" ΣΝ “ι΄. 3 5 

Ὁ ἄλλο, ᾧ ἂν χαίρῃ" ἔστι δὲ τῇ ἀληθείᾳ μετ᾽ εὐδοξίας 
8 5 ͵ὕ »“»" ΕΥ Ν ὍΔ Βς δ 

πλήθους ἀριστοκρατίᾳ. βασιλεῖς μὲν γὰρ ἀεὶ ἡμῖν 
ΡΥ σα ς Ν Ν Ν 5 , Ν Ν ε ,ὔ εἰσίν" οὗτοι δὲ τοτὲ μὲν ἐκ γένους, τοτὲ δὲ αἱρετοί" 

-“ ᾿ « Ἁ “- 

ἐγκρατὲς δὲ τῆς πόλεως τὰ πολλὰ τὸ πλῆθος, τὰς δὲ 
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᾽ ᾿ διἃ κ ᾿ , ἮΝ 5. ἐς "ξ 2. 7 
ἀρχᾶς δίδωσι καὶ τὸ κράτος τοῖς ἀεὶ δόξασιν ἀρίστοις 
- ΄ Κἂν 3 ΄, " ΄, 53. 5. οἱ , ΄ 

εἶναι, καὶ οὔτε ἀσθενείᾳ οὔτε πενίᾳ οὔτ᾽ ἀγνωσίᾳ πατέ- 
3 ΄ 3 ᾿ς 3.Χ - 5 ,ὔ ΄, 

ρων ἀπελήλαται οὐδεὶς οὐδὲ τοῖς ἐναντίοις τετίμηται, 

ὥσπερ ἐν ἄλλαις πόλεσιν, ἀλλὰ εἷς ὅρος, ὁ δόξας 
Ν “ἃ 3 ᾿ “- ἴω Ν Μ 9. δ ἈΝ ἡ 

σοφὸς ἢ ἀγαθὸς εἶναι κρατεῖ καὶ ἄρχει. αἰτία δὲ ἡμῖν 
“ ΄ ε , 

τῆς πολιτείας ταύτης ἡ ἐξ ἴσου γένεσις. αἱ μὲν γὰρ 
5, ’ ΕῚ “- ᾽7ὔ 5 "» 

ἄλλαι πόλεις ἐκ παντοδαπῶν κατεσκευασμέναι ἀνθρώ- 
Θ᾿ Ξε ῖς Ἂς 3 ’, ΄σ 3 »“»"᾿ 3 ’ὔ Ν ε πων εἰσὶ καὶ ἀνωμάλων, ὥστε αὐτῶν ἀνώμαλοι καὶ αἱ 

πολιτεῖαι, τυραννίδες τε καὶ ὀλιγαρχίαι: οἰκοῦσιν οὖν 

ἔνιοι μὲν δούλους, οἱ δὲ δεσπότας ἀλλήλους νομίζοντες" 
ε - Ν Ν ε ε ΄ “- Ν “ 3 ΧΝ 

ἡμεῖς δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι, μιᾶς μητρὸς πάντες ἀδελφοὶ 
’ ] 53 -" “ Ζ 

φύντες, οὐκ ἀξιοῦμεν δοῦλοι οὐδὲ δεσπόται ἀλλήλων 
3 ὅλιλ- ΘΟ δ» ,ὕ ε “-“ ε Ν ’ 9 ’ὔ 

εἶναι, ἀλλ᾽ ἡ ἰσογονία ἡμᾶς ἡ κατὰ φύσιν ἰσονομίαν 
2 ’ὔ “-“ Ν ’ Ν δ οαῶ, ε ’ὔ 

ἀναγκάζει ζητεῖν κατὰ νόμον, καὶ μηδενὶ ἄλλῳ ὑπείκειν 
᾿ 7, “ἃ ΕἸ “ἢ εξ Ν ΄ 

ἀλλήλοις ἢ ἀρετῆς δόξῃ καὶ φρονήσεως. 
σ »-“" 

Οθεν δη ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ τεθραμμένοι οἱ τῶνδέ 
΄ὔ Ν ἘΝ 1 Ν 3 Ν Ὁ ᾿ “ 

τε πατέρες καὶ ἡμέτεροι᾽ καὶ αὐτοὶ οὗτοι, καὶ καλῶς 
’ Ἁ Ἂ Ν » 5 ’ 5 » 

φύντες, πολλὰ δὴ καὶ καλὰ ἔργα ἀπεφήναντο εἰς πάντας 
3 ΄ ν 3992) Ν , «“Ὁ.7 δος. εν αν - 
ἀνθρώπους και ἰδίᾳ και δημοσίᾳ, οἰομενοι δεῖν συπέερ τῆς 

Β ἐλευθερίας καὶ Ἕλλησιν ὑπὲρ Ἑλλήνων μάχεσθαι καὶ 

σ 

’ ε ε ’ “ ε ’ 5 ’, 

βαρβάροις ὑπὲρ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων. Ἑυμόλπου 
Ν ΗΝ Ἂν, 8, ’, 3 Ὁ 3. ΤᾺ, Ν 

μὲν οὖν καὶ ᾿Αμαζόνων ἐπιστρατευσάντων ἐπὶ τὴν 
’ »“"Ἥ Ε] Ζ ε 

χώραν καὶ τῶν ἔτι προτέρων ὡς ἡμύναντο, καὶ ὡς 
3 ε 

ἤμυναν ᾿Αργείοις πρὸς Καδμείους καὶ Ἡρακλείδαις 
Ἁ 3 ’ὔ “ ’ Ἵ Ν 3. ’ 

πρὸς ᾿Αργείους, ὅ τε χρόνος βραχὺς ἀξίως διηγήσασθαι, 
Ρ 5 -“ 3) -“ οὖ 53 Ἀ -" 

ποιηταί τε αὐτῶν ἤδη ἱκανῶς τὴν ἀρετὴν ἐν μουσικῇ 
ε ’ ’ ΄, Ν εὰ ε “ 

υμνήσαντες εἰς πάντας “μεμηνύκασιν᾽ ἐὰν οὖν μεῖς 

1 οἱ τώνδε πατέρες καὶ οἱ ἡμέτεροι. 
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᾿ΦΞ -“" Ν 3 Ν χά λῷ “ ͵Ξ)ν»5 “ἃ 

ἐπιχειρῶμεν τὰ αὐτὰ λόγῳ ψιλῷ κοσμεῖν, τὰχ ἂν 
Ζ “ εὐ ᾿ »“» “ 

δεύτεροι φαινοίμεθα. ταῦτα μὲν οὖν διὰ ταῦτα δοκεῖ 
5 Ὁ - Ν Ἂ, ἢ Ν πες ἈΤΡΣ δὲ Μ ΄ 

μοι ἐᾶν, ἐπειδὴ καὶ ἔχει τὴν ἀξίαν" ὧν δὲ οὔτε ποιητῆς 
ΕῚ 3 3 

πω δόξαν ἀξίαν ἐπ᾽ ἀξίοις λαβὼν ἔχει, ἔτι τ᾽ ἐστὶν ἐν 
,ὔ ἴω “ “- 

μνηστείᾳ", τούτων πέρι μοι δοκεῖ χρῆναι ἐπιμνησθῆναι 
3 “ ΄ Ν 4 Μ ΕἸ ο΄ 7 τ 

ἐπαινοῦντά τε καὶ προμνώμενον ἄλλοις ἐς φὸας τε καὶ 
Ἂ, Μ Ἁ 3 Ν -“ ᾽ὔ “ ’ὔ 

τὴν ἄλλην ποίησιν αὐτὰ θεῖναι πρεπόντως τῶν πραξάν- 
. Ν 4 Ὅ ΄, ““ ΄, ε 

των. ἔστι δὲ τούτων ὧν λέγω πρῶτα ἹΤέρσας ἡγου- 
΄ ΦΑυ Ὁ “ Ά Α ἈΝ 5 ΄ 5 

μένους τῆς ᾿Ασίας καὶ δουλουμένους τὴν Ἐυρώπην ἔσχον 
- “-“ ’ὔ “-“ ε ΄ὔ τῷ 

οἱ τῆσδε τῆς χώρας ἔκγονοι, γονεῖς δὲ ἡμέτεροι, ὧν καὶ 
Ν “ 5 “-“ 

δίκαιον καὶ χρὴ πρῶτον μεμνημένους ἐπαινέσαι αὐτῶν 
᾿ 5 ’ὔ’ “-“ ἈΝ 3 “ -“ 

τὴν ἀρετήν. δεῖ δὴ αὐτὴν ἰδεῖν, εἰ μέλλει τις καλῶς 
““ “ ’ὔ ’, “ “ 

ἐπαινεῖν, ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ γενόμενον λόγῳ, ὁτε πᾶσα 
ν ’ὔ ᾿ “-“ -π' ε 

μὲν ἡ ᾿Ασία ἐδούλευε τρίτῳ ἤδη βασιλεῖ, ὧν ὁ μὲν 
“ - . ΄ 

πρῶτος κῦρος ἐλευθερώσας ἹΤέρσας τοὺς αὐτοῦ πολίτας 
“ ε -“ ,ὔ -“ Ν Ἅ, ὃ ’ Μ ὃ 

τῷ αὐτοῦ φρονήματι ἅμα καὶ τοὺς δεσπότας ΝΜίηδους 
Ξ “-“- 5 3 ΄; ἐδουλώσατο καὶ τῆς ἄλλης ᾿Ασίας μέχρι Αἰγύπτου 

3 ε Ν Ε] “- ’ ’ σ΄ 

ἦρξεν, ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ Αἰγύπτου τε καὶ Λιβύης ὅσον 
δ τὰ 3 ΄,ὔ ΄, Ν “-  - Ν 

οἷόν τε ἦν ἐπιβαίνειν, τρίτος δὲ Δαρεῖος πεζῇ μὲν 
΄, ΡΝ ᾿ 3 . ΓΝ, Ν ΝΝ “ 

μέχρι Σκυθῶν τὴν ἀρχὴν ὡρίσατο, ναυσὶ δὲ τῆς τε 
’, ΄ “ ω 

2340 θαλάττης ἐκράτει καὶ τῶν νήσων, ὥστε μηδὲ ἀξιοῦν 
3 ΙΝ “- 

ἀντίπαλον αὐτῷ μηδένα εἶναι" αἱ δὲ γνῶμαι δεδουλω- 
͵,ὕ ε ’ὔ 3 ’ “ Ψ Ν Ν 

μέναι ἁπάντων ἀνθρώπων ἦσαν" οὕτω πολλὰ καὶ με- 
Ζ7Ὶ Ν ’ὔ ͵ὔ μ ο ε “- 

γάλα καὶ μάχιμα γένη καταδεδουλωμένη ἣν ἡ Περσῶν 
Ε] ’ 

ΟΟΧ 
’ὔ “-“ Ἐν δὴν 

Αἰτιασάμενος δὲ Δαρεῖος ἡμᾶς τε καὶ ᾿Βρετριέας, 
᾿ 4 “ 

Σάρδεσιν ἐπιβουλεῦσαι προφασιζόμενος, πέμψας μυ- 

Ψ ἢ ἀμνηστίᾳ. 

"“ υι 
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’, Ν ’, Ε] , ὅ Ν ’, - 

ριάδας μὲν πεντήκοντα ἔν τε πλοίοις καὶ ναυσί, ναῦς 
[ο) ἐμ φ ιν ᾿, 

δὲ τριακοσίας, Δᾶτιν δὲ ἄρχοντα, εἶπεν ἥκειν ἄγοντα 
’ Ν “ 

᾿Ἐρετριέας καὶ ᾿Αθηναίους, εἰ βούλοιτο τὴν ἑαυτοῦ 
Ψ. 3 7 Ἂν δ 

κεφαλὴν ἔχειν" ὁ δὲ πλεύσας εἰς ᾿Ἐρέτριαν ἐπ᾽ ἄνδρας, 
ΠῚ - ,ὔ ε ’ὔ . “Ὀ 5, ;» - ἣν 

οἱ τῶν τότε “Ἑλλήνων ἐν τοῖς εὐδοκιμωτάτοις ἦσαν τὰ 
Ν Ν ’ 3 ’ὔὕ Ἂ» Ψ', 

πρὸς τὸν πόλεμον καὶ οὐκ ὀλίγοι, τούτους ἐχειρώσατο 
ε ΄ ’ πι να “ 

μὲν ἐν τρισὶν ἡμέραις, διηρευνήσατο δὲ αὐτῶν πᾶσαν 
᾿ Ψ', σ Ν 3 Ψ' ’ ἣν» Ὁ ἐδ 

τὴν χώραν, ἵνα μηδεὶς ἀποφύγοι, τοιούτῳ τρόπῳ" ἐπὶ 
ἣ ἐν . ᾽ -» 39 “-“" ε »“ 3 “, 

τὰ ὅρια ἐλθόντες τῆς ᾿Ἐρετρικῆς οἱ στρατιῶται αὐτοῦ, 
ΕῚ Ψ ΟῚ ’ὔ ’ Ψ Ν 

ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν διαστάντες, συνάψαντες τὰς 
“- -“ “ Ἀ ΄ “ιν ἂν “ῪΝ 

χεῖρας διῆλθον ἅπασαν τὴν χώραν, ἵν᾽ ἔχοιεν τῷ βασι- 
“᾿ “- τ 3 - ΕῚ Ν - 

λεῖ εἰπεῖν, ὅτι οὐδεὶς σφᾶς ἀποπεφευγὼς εἴη. δ᾽ τ " 
- ὦ. ’ὔ’ 3 

αὐτῇ διανοίᾳ κατηγάγοντο ἐξ ᾿Βρετρίας εἰς Μαραθῶνα, 

ς ἕτοιμόν σφισιν ὃν καὶ ̓ Αθηναίους ἐν τῇ αὐτῇ ταύτ ὡς ἕτοιμόν σιν ὃν κ ἡναίους ἐν τῇ αὐτῇ ταύτῃ 
᾽ Ψ ΗΕ 3 “-“ ΜΝ ’ὔ’ ΄᾽ “-“ 

ἀνάγκῃ ζεύξαντας ᾿Βρετριεῦσιν ἄγειν. τούτων δὲ τῶν 
κ ΄ -π ΠΣ , ΕΣ. 

μὲν πραχθέντων, τῶν δ᾽ ἐπιχειρουμένων οὔτ᾽ Ἔρετρι- 
»-“»" ᾽ ε ’ 3 ἣς 

εῦσιν ἐβοήθησεν “Ἑλλήνων οὐδεὶς οὔτε ᾿Αθηναίοις πλὴν 
» Ὁ Ν ᾿Α ς 3 - ΄ 5... 

Λακεδαιμονίων" οὗτοι δὲ τῇ ὑστεραίᾳ τῆς μάχης ἀφί. 
ε ΕῚ Ν ’ ΕῚ ͵ὕὔ 5 -“. 

κοντο᾽ οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ἐκπεπληγμένοι, ἀγαπῶντες 
ἈΝ »-“" ’ ,ὔ ε “" ’; 

τὴν ἐν τῷ παρόντι σωτηρίαν, ἡσυχίαν ἦγον. ἐν τούτῳ 
ν. "Κ᾽ ΄, - " ΄, » 

δὴ ἂν τις γενόμενος γνοίη, οἷοι ἄρα ἐτύγχανον ὄντες 
ΝῚ ΕῚ ᾿Ὶ “ -.» οὖ “ ’ 

τὴν ἀρετὴν οἱ Μαραθῶνι δεξάμενοι τὴν τῶν βαρβάρων 
Ψ Ν ε “-“ 

δύναμιν καὶ κολασάμενοι τὴν ὑπερηφανίαν ὅλης τῆς 
3 -“ ’ὔ ’ὔ “ ’ 

Ασίας καὶ πρῶτοι στήσαντες τρόπαια τῶν βαρβάρων, 
εἩ ’ Ν ’, -“»ἅμ ΜΝ ’ὔ “ 3 

ἡγεμόνες καὶ διδάσκαλοι τοῖς ἄλλοις γενόμενοι, ὅτι οὐκ 
“ ’ “- “-“ Ν 

ἄμαχος εἴη ἡ ἹΤερσῶν δύναμις, ἀλλὰ πᾶν πλῆθος καὶ 
-“ “ 5 ἴων εὐ 

πᾶς πλοῦτος ἀρετῇ ὑπείκει. ἐγὼ μὲν οὖν ἐκείνους τοὺς 
,ὔ -“ “Ἵ ε ,ὔ 

ἄνδρας φημὶ οὐ μόνον τῶν σωμάτων τῶν ἡμετέρων 
’ὔ φ 3 Ἁ Ν “ ΕἸ Υ̓ “-“ ε ,ὕ 

πατέρας εἶναι, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς τε ἡμετέρας 

20 
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ἣν ’ ᾿ -“". “ ΄“' 5» ». Ἀ 

καὶ ξυμπάντων τῶν ἐν τῇδε τῇ ἠπείρῳ" εἰς ἐκεῖνο γὰρ 
ἈΝ 5, ΕΙ ὔὕ Ν Ν ε Ἂ, ’ 5 ὕ, 

τὸ ἔργον ἀποβλέψαντες καὶ τὰς ὑστέρας μάχας ἐτόλ- 
’ὔ’ :0ὦ δ. Ν “- ’ὔ 

μῆσαν διακινδυνεύειν οἱ Ἕλληνες ὑπὲρ τῆς σωτηρίας, 
“- “ ΄ 

μαθηταὶ τῶν Μαραθῶνι γενόμενοι. 
Ἂ ᾿Ν ΩΣ 3 “-“ “-“ ΄ὔ 9 ’, 5 ὔ 

11 Τὰ μὲν οὖν ἀριστεῖα τῷ λόγῳ ἐκείνοις ἀναθετέον, 
᾿ Ν “ “ “ Ν 3.9 

241] τὰ δὲ δευτερεῖα τοῖς περὶ Ξαλαμῖνα καὶ ἐπ᾿ ᾿Αρτεμισίῳ 
Ν ’ 3 ΄“ 

ναυμαχήσασι καὶ νικήσασι. καὶ γὰρ τούτων τῶν ἀνδρῶν 

πολλὰ μὲν ἂν τις ἔχοι διελθεῖν, καὶ οἷα ἐπιόντα ὑπέ- 
’ ἴω Ν 4 Ν ε 5 ’ 

μειναν κατά τε γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ ὡς ἡμύ- 9 
- “- ΄ τ αὶ 

ναντο ταῦτα ὃ δέ μοι δοκεῖ καὶ ἐκείνων κάλλιστον εἶναι, 
ἥ ’ὔ Ὁ ἣ εξα Μ “μ,. , “.Ἄ 

τούτου μνησθήσομαι, ὅτι τὸ ἑξῆς ἔργον τοῖς Μαραθῶνι 
“-“ “ ’ 

διεπράξαντο. οἱ μὲν γὰρ Μαραθῶνι τοσοῦτον μόνον 
» “ ε Ἁ “ Ό;ὔ 

ἐπεδείξαν᾿ τοῖς “Ἕλλησιν, ὅτι κατὰ γῆν οἷον τε ἀμύ- 

Β νεσθαι τοὺς βαρβάρους ὀλίγοις πολλούς, ναυσὶ δὲ ἔτι 
φ 5 

ἦν ἄδηλον καὶ δόξαν εἶχον Πέρσαι ἄμαχοι εἶναι κατὰ 
6 (λ ΓἫ Ν 70 Ἀ Ν Ψ Ν , ἌΣ ΟΣ »,Ὶ 5 ἄλατταν καὶ πλήθει καὶ πλούτῳ καὶ τέχνῃ καὶ ῥώμῃ 

“ ““ ] “ »-“Ἅ" τ 

τοῦτο δὴ ἄξιον ἐπαινεῖν τῶν ἀνδρῶν τῶν τότε ναυμαχη- 
’ Ν δ ’, -“ 

σάντων, ὅτι τὸν ἐχόμενον φόβον διέλυσαν τῶν Ἕλ- 
Ἷ “ ω 

λήνων καὶ ἔπαυσαν φοβουμένους πλῆθος νεῶν τε καὶ 
᾿ “ ει... Ν - 

ἀνδρῶν. ὑπ᾽ ἀμφοτέρων δὴ ξυμβαίνει, τῶν τε Μαρα- 

Ο θῶνι μαχεσαμένων καὶ τῶν ἐν Ξαλαμῖνι ναυμαχησάν- 

των, παιδευθῆναι τοὺς ἄλλους “Ἕλληνας, ὑπὸ μὲν τῶν 
Ἁ “ ε Ἁ Ν “-“ Ν ὔ ’ Ν 

κατὰ γῆν, ὑπὸ δὲ τῶν κατὰ θάλατταν μαθόντας καὶ 
Ν “ ΄ 

ἐθισθέντας μὴ φοβεῖσθαι τοὺς βαρβάρους. 
’ Ν ’ Ν » “ Μ Ἀ ΕῚ -- 

12 Τρίτον δὲ λέγω τὸ ἐν Πλαταιαῖς ἔργον καὶ ἀριθμῷ 
ἈΝ 3 “ , “ ε “- ὔ Ν 

καὶ ἀρετῇ γενέσθαι τῆς “Ἑλληνικῆς σωτηρίας, κοινὸν 
Ν ἴω ’ Ν ΕΣ ,ὔ Ν Ν 

ἤδη τοῦτο Λακεδαιμονίων τε καὶ ᾿Αθηναίων. τὸ μὲν 

1 ᾿ ο γω 

ἐπεδείξαντο. 
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οὖν μέγιστον καὶ χαλεπώτατον οὗτοι πάντες ἤμυναν᾽, 

καὶ διὰ ταύτην τὴν ἀρετὴν νῦν τε ὑφ᾽ ἡμῶν ἐγκωμιά- - 

ζονται καὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ὑπὸ τῶν ὕστερον᾽ 

Ὁ μετὰ δὲ τοῦτο πολλαὶ μὲν πόλεις τῶν Ἑλλήνων ἔτι 

ἦσαν μετὰ τοῦ βαρβάρου, αὐτὸς δὲ ἠγγέλλετο βασιλεὺς 

διανοεῖσθαι ὡς ἐπιχειρήσων πάλιν ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας. 

δίκαιον δὴ καὶ τούτων ἡμᾶς ἐπιμνησθῆναι, οἱ τοῖς τῶν το 

προτέρων ἔργοις τέλος τῆς σωτηρίας ἐπέθεσαν ἀνακα- 

θηράμενοι καὶ ἐξελάσαντες πᾶν τὸ βάρβαρον ἐκ τῆς 

Ἑ θαλάττης. ἦσαν δὲ οὗτοι οἵ τε ἐπ᾽ Ἐυρυμέδοντι ναυ- 

μαχήσαντες καὶ οἱ εἰς Κύπρον στρατεύσαντες καὶ οἱ 

εἰς Αἴγυπτον πλεύσαντες καὶ ἄλλοσε πολλαχόσε, ὧν 15 
Ν “ Ἀ ’ὔ 3 “-“ 40.᾽.9} “ ᾽ὔ 

χρὴ μεμνῆσθαι καὶ χάριν αὐτοῖς εἰδέναι, ὅτι βασιλέα 

ἐποίησαν δείσαντα τῇ ἑαυτοῦ σωτηρίᾳ τὸν νοῦν προσ- 

έχειν, ἀλλὰ μὴ τῇ τῶν Ἑλλήνων ἐπιβουλεύειν φθορᾷ. 

18 ΚΚαὶ οὗτος μὲν δη" πάσῃ τῇ πόλει διηντλήθη ὁ πό- 

342 λεμος ὑπὲρ ἑαυτῶν τε καὶ τῶν ἄλλων ὁμοφώνων πρὸς 
τοὺς βαρβάρους" εἰρήνης δὲ γενομένης καὶ τῆς πόλεως 

τιμωμένης ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, ὃ δὴ φιλεῖ ἐκ τῶν ἀνθρώ- 

πων τοῖς εὖ πράττουσι προσπίπτειν, πρῶτον μὲν ζῆλος, - 

ἀπὸ ζήλου δὲ φθόνος" ὃ καὶ τήνδε τὴν πόλιν ἄκουσαν 

ἐν πολέμῳ τοῖς Ἕλλησι κατέστησε. μετὰ δὲ τοῦτο 

γενομένου πολέμου, συνέβαλον μὲν ἐν Τανάγρᾳ ὑπὲρ 

Β τῆς Βοιωτῶν ἐλευθερίας Λακεδαιμονίοις μαχόμενοι, 

ἀμφισβητησίμου δὲ τῆς μάχης γενομένης, διέκρινε το το 

ὕστερον ἔργον" οἱ μὲν γὰρ ᾧχοντο ἀπιόντες, καταλι- 

πόντες Βοιωτοὺς οἷς ἐβοήθουν, οἱ δ᾽ ἡμέτεροι τρίτῃ 

1 ἡμύναντο ΒοΙ.. 2 ἤνυσαν οἰ]. 

2 πᾶς πάσῃ, 5.41]. 
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ε ; ΕῚ ΕῚ δ ’ὔ Ν » Ψ» ΤΙ 

ἡμέρᾳ ἐν Οἰνοφύτοις νικήσαντες τοὺς ἀδίκως φεύγοντας 
, ς β Ν -“ Ἀ Ν 

δικαίως κατήγαγον. οὗτοι δὴ πρῶτοι μετὰ τὸν Π|ερ- 
Ν ’ὔ »-“»ἅ» 

σικὸν πόλεμον, Ἕλλησιν ἤδη ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας 
α τος ἰῷ " 3 κ ΄ 

βοηθοῦντες πρὸς Ἕλληνας, ἄνδρες ἀγαθοὶ γενόμενοι 

Ο καὶ ἐλευθερώ ἧς ἐβοήθ ἐν τῷδε τῷ μνή ὶ ἐλευθερώσαντες οἷς ἐβοήθουν, ἐν τῷδε τῷ μνήματι 
«ε »". »-“ 

τιμηθέντες ὑπὸ τῆς πόλεως πρῶτοι ἐτέθησαν. μετὰ 
»“" “ , “ 

δὲ ταῦτα πολλοῦ πολέμου γενομένου, καὶ πάντων τῶν 
ε ’ ᾿ς Ν ’ 

Ἑλλήνων ἐπιστρατευσάντων καὶ τεμόντων τὴν χώραν 
Ν 3 Ἅ ,ὔ ΕἸ Γι “ ’ὔ ΄, 

καὶ ἀναξίαν χάριν ἐκτινόντων τῇ πόλει, νικήσαντες 
3 ’ “» 

αὐτοὺς ναυμαχίᾳ οἱ ἡμέτεροι καὶ λαβόντες αὐτῶν τοὺς 
ε ΄, ,ὕ 3 “ , 9ἐχ 3 ΣΤ ἡγεμόνας Λακεδαιμονίους ἐν τῇ Σφαγίᾳ, ἐξὸν αὐτοῦς 

. 9 ,ὕ 5 ὁ) ὙΠ ΓΡ ἢ: 9 ΄, διαφθεῖραι ἐφείσαντο καὶ ἀπέδοσαν καὶ εἰρήνην ἐποιή- 
᾽ὔ 

Ὁ σαντο, ἡγούμενοι πρὸς μὲν τὸ ὁμόφυλον μέχρι νίκης 
΄- “ Ν Ν Ἅ" .,Ὁ ἈΝ 40Χ.2ἷὔἷ. ,ὔ Ν ἈΝ 

δεῖν πολεμεῖν, καὶ μὴ δι᾿ ὀργὴν ἰδίαν πόλεως τὸ κοινὸν 
“ ε ’ 

τῶν Ἑλλήνων διολλύναι, πρὸς δὲ τοὺς βαρβάρους μέχρι 
ὃ - ’ Ὁ  Κ Ε] , Ν 5» 
ιαφθορᾶς. τούτους δὴ ἀξιον ἐπαινέσαι τοὺς ἀνδρας, 
ἃ - Ἀ ’ ᾽ὔ ΕἸ ’, -“ἽἬ 

οἱ τοῦτον τὸν πόλεμον πολεμήσαντες ἐνθάδε κεῖνται, 
ἘΣ 9 ΤΣ ἕα " " 3 βή ε 9 ΝΥ , ι ἐπέδειξαν, εἴ τις ἄρα ἡμφεσβήτει, ὡς ἐν τῷ προτέρῳ 

λέ “- Ν Ν β ΄, ἸΧΝ Ν ἡ 3 , πολέμῳ τῷ πρὸς τοὺς βαρβάρους ἀλλοι τινὲς εἴεν αμεί- 
ΕἸ - - -- 

Ε νους ᾿Αθηναίων, ὅτι οὐκ ἀληθῆ ἀμφισβητοῖεν" οὗτοι 
᾿ “-“ “-“ 

γὰρ ἐνταῦθα ἔδειξαν, στασιασάσης τῆς Ἑλλάδος περι- 
’ “-“ “ “- 

γενόμενοι τῷ πολέμῳ, τοὺς προεστῶτας τῶν ἄλλων 
ε ΄ - ’, 
Ἑλλήνων χειρωσάμενοι, μεθ᾿ ὧν τότε τοὺς βαρβάρους 

ἐνίκων κοινῇ, τούτους νικῶντες ἰδίᾳ. 
Ν ’ὔ 5 

1{ ΣὋΤρίτος δὲ πόλεμος μετὰ ταύτην τὴν εἰρήνην ἀνέλ- 
΄,ὔ Ν Ν ν΄ τῇ Ε] ΑΝ Ν Ἀγ 45 Ν 

πιστός τε καὶ δεινὸς ἐγένετο, ἐν ᾧ πολλοὶ καὶ ἀγαθοὶ 

τελευτήσαντες ἐνθάδε κεῖνται, πολλοὶ μὲν ἀμφὶ Σι- 

1 ορἐύ. αὐτοῖς, οΘογγοχὶὺ 5.4]]. 

ω υι 
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, Ψ' ε 

210 κελίαν πλεῖστα τρόπαια στήσαντες ὑπὲρ τῆς Λεοντίνων 
κ “ Ἀ τ ἐλευθερίας, οἷς βοηθοῦντες διὰ τοὺς ὅρκους ἔπλευσαν - 

3 3 ’ Ν ’ Ά, ΄'ςΣ ““ “ “ 3 
εἰς ἐκείνους τοὺς τόπους, διὰ δὲ μῆκος τοῦ πλοῦ εἰς 
Θ - “ῷ ’, Ν 3 ,ὔ 

ἀπορίαν τῆς πόλεως καταστάσης καὶ οὐ δυναμένης 
Ε “-“ ε “- Ψ 3 ’ ᾿α Ὁ 

αὐτοῖς ὑπηρετεῖν, τούτῳ ἀπειπόντες ἐδυστύχησαν" ὧν 
ΠΑ Ὁ. Ν Ν ’ ’, 3, 5 

οἱ ἐχθροὶ καὶ προσπολεμήσαντες πλείω ἔπαινον ἔχουσι 
’ 3 “. “ἃ “-“ » Ἀ 

σωφροσύνης καὶ ἀρετῆς ἢ τῶν ἄλλων οἱ φίλοι" πολλοὶ το 
3 φ »“» ,ὔ “, ΝΣ: ’ὔ’ “Ἢ: Ὁ 

δ᾽ ἐν ταῖς ναυμαχίαις ταῖς καθ᾽ Ἑλλήσποντον, μιᾷ μὲν 
ε ᾽ὔ ν᾿ Ἃ, “ ’ὔ ε ’ « Ν 

Β ἡμέρᾳ πάσας τὰς τῶν πολεμίων ἑλόντες ναῦς, πολλὰς 
’ὔ 3 Ν ᾿Ξ ὧν δὲ καὶ ἄλλας νικήσαντες" ὃ δ᾽ εἶπον δεινὸν καὶ ἀνέλ- 

ο , ’, ΄ ΄ δ τὰν ἴοι πιστον τοῦ πολέμου γενέσθαι, τόδε λέγω τὸ εἰς τοσοῦ- 
-“ Α ’ὔ 5 

τον φιλονεικίας ἐλθεῖν πρὸς τὴν πόλιν τοὺς ἄλλους τ- 

ἝΧχλ ὕ λμῆ 5 ἐχθί ἐ 7 ἡνας, ὥστε τολμῆσαι τῷ ἐχθίστῳ ἐπικηρυκεύσα- 
΄-ὉΝ Σὰ “- . ΣΝ Ξ “ “- 

σθαι βασιλεῖ, ὃν κοινῇ ἐξέβαλον μεθ᾽ ἡμῶν, ἰδίᾳ τοῦτον 
’ὔ ’ 3 Ὁ 

πάλιν ἐπάγεσθαι, βάρβαρον ἐφ᾽ Ἕλληνας, καὶ ξυνα- 
- ’ υἦ ’ὔ’ ’ 

α θροῖσαι ἐπὶ τὴν πόλιν πάντας “Ἑλληνάς τε καὶ βαρβά- 
Φ Ν Ν ΕἸ Ν Ἂν « »ἦὖνΐ] ε “-“ ἐλ δι 

ρους. οὗ δὴ καὶ ἐκφανὴς ἐγένετο ἡ τῆς πόλεως ῥώμη 90 
Ε Ν μ 3 Ἅ 

τε καὶ ἀρετή. οἰομένων γὰρ ἤδη αὐτὴν καταπεπολε- 
“ Ν 3 , ΕἸ ’ ““ ζω 

μῆσθαι καὶ ἀπειλημμένων ἐν Μυτιλήνῃ τῶν νεῶν, 
7 ε ᾽ ’ ᾽ Ν 5 ΄ 5 Ν 

βοηθήσαντες ἑξήκοντα ναυσίν, αὐτοὶ ἐμβάντες εἰς τὰς 
“ ΜΝ ΔΛ.) ε ’ ᾿Μ 

ναῦς, καὶ ἄνδρες γενόμενοι ὁμολογουμένως ἄριστοι, 
’ 

νικήσαντες μὲν τοὺς πολεμίους, λυσάμενοι δὲ τοὺς 5 
Ψ 3 ’ὔ ’ ’ὔ 5 5 ᾽, 9 

φιλίους, ἀναξίου τύχης τυχόντες, οὐκ ἀναιρεθέντες ἐκ 
»“ ’ “Ἠ » ἃ «- ᾿ς 3.5 “-ἘἈ ᾽ὔὕ 

τῆς θαλάττης, κεῖνται ἐνθάδε. ὧν χρὴ αεὶ μεμνῆσθαί 

Ὁ τε καὶ ἐπαινεῖν" τῇ μὲν γὰρ ἐκείνων ἀρετῇ ἐνικήσαμεν 
᾽ ’ὔ Ἀ ’ ’ὔὕ 3 ἍΝ ΟΥ̓ Ν Υ 

οὐ μόνον τὴν τότε ναυμαχίαν, αλλα καὶ τὸν αἀλλον 
’ ’, ᾿Ὶ 5 ἡ ’ 3 

πόλεμον' δόξαν γὰρ δι᾿ αὐτοὺς ἡ πόλις ἔσχε μή ποτ᾽ 5.» 
ΕΝ “ ΕῚ ε Ἅ, ᾽ 3 ’ Ν 

ἂν καταπολεμηθῆναι μηδ᾽ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων" καὶ 

ἀληθῆ ἔδοξε' τῇ δὲ ἡμετέρᾳ αὐτῶν διαφορᾷ ἐκρατή- 
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ΚΙ ε Ἁ “ Ὑ ΞΡ Ν 3, Ν “ 

θημεν, οὐχ ὑπὸ τῶν ἀλλων᾽ ἀήττητοι γαρ ἔτι καὶ νῦν 
Ἐξ ΟΛ 3 ἧς 3 ’, ε - Ν 5 ἄδυτα 3 Ἷ ἈΝ 
ὑπό γε ἐκείνων ἐσμέν, ἡμεῖς δὲ αὐτοὶ ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ 

’ὔ ε ἣν Ν -“ ε 

Ἑ ἐνικήσαμεν καὶ ἡττήθημεν. μετὰ δὲ ταῦτα ἡσυχίας 
’, ε “-“ “-“ 

γενομένης καὶ εἰρήνης πρὸς τοὺς ἄλλους, ὁ οἰκεῖος ἡμῖν 
» ῳ ΕΣ ΄ “ Ξ ε ,ὔ Ε πόλεμος οὕτως ἐπολεμήθη, ὥστε εἴπερ εἱμαρμένον εἴη 

5 ΄, ΄, ἘΠῚ " " , 
ἀνθρώποις στασιάσαι, μὴ ἂν ἄλλως εὔξασθαι μηδένα 

’ - “-“ Ἂν ἴον 

πόλιν ἑαυτοῦ νοσῆσαι. ἔκ τε γὰρ τοῦ ἸΠειραιέως καὶ 
“,Ἄ4}[ἮῳΗΡΗΎΝΥ ε 3 Δ Ν ΕἸ ΄, 3 ΄ ΄ 

τοῦ ἄστεος ὡς ἀσμένως καὶ οἰκείως ἀλλήλοις συνέμιξαν 
“ ων ᾿᾿ Υ 

οἱ πολῖται καὶ παρ᾽ ἐλπίδα τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι, τόν τε 
ἣ ω ΄, ε Ἂς 

244 πρὸς τοὺς ᾿Ἑλευσῖνι πόλεμον ὡς μετρίως ἔθεντο καὶ 
᾽ὔ ε ’ὔ 35ΘῸ ἝΝ 3, ΕἸ 5 “' ε ΓΟ 5»᾽ 

τούτων ἁπάντων οὐδὲν ἀλλ᾽ αἴτιον ἢ ἡ τῷ ὄντι ξυγ- 
ε 3 ’ὔ 3 3 

γένεια, φιλίαν βέβαιον καὶ ὁμόφυλον οὐ λόγῳ αλλ 
“ ’ “ ’ 

ἔργῳ παρεχομένη. χρὴ δὲ καὶ τῶν ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ 
΄ Ἂ 

τελευτησάντων ὑπ᾽ ἀλλήλων μνείαν ἔχειν καὶ διαλλάτ- 
“πε ’ 3 “-“ ,ὔ - 

τειν αὐτοὺς ᾧ δυνάμεθα, εὐχαῖς καὶ θυσίαις, ἐν τοῖς 
“ ““ ““ “- 3 Ν 

τοιοῖσδε, τοῖς κρατοῦσιν αὐτῶν εὐχομένους, ἐπειδὴ καὶ 

ἡμεῖς διηλλάγμεθα. οὐ γὰρ κακίᾳ ἀλλήλων ἥψαντο 

Β οὐδ᾽ ἔχθρᾳ, ἀλλὰ δυστυχίᾳ. μάρτυρες δὲ ἡμεῖς αὐτοί 
3 [ὴ ε χω ε 3 Ν Ν 39 3 , 
ἐσμεν τούτων οἱ ζῶντες" οἱ αὐτοὶ γὰρ ὄντες ἐκείνοις 

7, ᾽ὔ 5 ΄, 5» - 3,5 ,ὔὕ - 

γένει συγγνώμην ἀλλήλοις ἔχομεν ὧν τ ἐποιήσαμεν ὧν 
3 ’ 

τ ἐπάθομεν. 

18 Μετὰ δὲ τοῦτο παντελοῦς εἰρή ἡμῖ ε ς εἰρήνης ἡμῖν γενομένης, 
ε ΄, τὸ ε ΄ ω Ν , ΄ὔ 
ἡσυχίαν ἦγεν ἡ πόλις, τοῖς μὲν βαρβάροις συγγιγνώ- 

ε ΜΗ “ ““ 3 

σκουσα, ὅτι παθόντες ὑπ᾽ αὐτῆς κακῶς ἱκανῶς οὐκ 
ΕἸ -» τοὶ , “ νῸ 5 -“ 

ἐνδεῶς ἡμύναντο, τοῖς δὲ ἕλλησιν ἀγανακτοῦσα, μεμνη- 
Ἁ ε εν ε-.» Ῥ εφε, ’ὔ Ε 

σα μένη ὡς εὖ παθόντες ὑπ᾽ αὐτῆς οἵαν χάριν ἀπέδοσαν, 
Ψ, “ ’ ’ “ ἂβ' 

κοινωσάμενοι τοῖς βαρβάροις, τάς τε ναῦς περιελόμενοι, 
ν Ὄ 6 ’ὔ 3, Ν ’, ’ 3 τ, ᾿ς αἵ ποτ᾽ ἐκείνους ἔσωσαν, καὶ τείχη καθελόντες ἀνθ᾽ ὧν 

.« κα ΑΜΑΝ 3 ΄ πῶ , δὲ ε 
Ὥμεις τάαάκειψων ἐκωλύσαμεν πεσειν διανοουμένη ς«η 
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44. ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

πόλις, μὴ ἂν ἔτι ἀμῦναι μήτε Ἕλλησι πρὸς ἀλλήλων 
, ΄, ἘΝ οἷν , “ Ε ἘΝ. 

δουλουμένοις μήτε ὑπὸ βαρβάρων, οὕτως ᾧκει. ἡμῶ 
» 3, ε ’ὔ 

οὖν ἐν τοιαύτῃ διανοίᾳ ὄντων ἡγησάμενοι Λακεδαιμόνιοι 
“- ΄ -“ 

τοὺς μὲν τῆς ἐλευθερίας ἐπικούρους πεπτωκέναι ἡμᾶς, 
’ Ν 3» μὲ ἊΝ “ Ἂς σφέτερον δὲ ἤδη ἔργον εἶναι καταδουλοῦσθαι τοὺς 

ὰ φι, 5. ἢ 
Ὁ ἄλλους, ταῦτ ἔπραττον. 

’ 3 Ν ’ 3509 3 

10 Καὶ μηκύνειν μὲν τί δεῖ; οὐ γὰρ πάλαι οὐδ᾽ ἐπὶ 
», 3 ’ 1 ’ὔ ’, 3. Ἃ ᾽ν Ν - 

ἄλλων ἀνθρώπων᾽ γεγονότα λέγοιμ᾽ ἂν τὰ μετὰ ταῦτα" 
ΕῚ ἈΝ Ἀ Ε ε 9 ,ὔ 3 Α ΕῚ ν᾿ 

αὐτοὶ γὰρ ἴσμεν, ὡς ἐκπεπληγμένοι ἀφίκοντο εἰς χρείαν 
»“" ὔ “-“ ε ’ὔ ε -“-". 3 Εις Ν 

τῆς πόλεως τῶν τε Ἑλλήνων οἱ πρῶτοι, ᾿Αργεῖοι καὶ 
Χ κ ΄ κ ΄ ΄ ΄ Ἢ 

Βοιωτοὶ καὶ Κορίνθιοι, καὶ τό γε θειότατον πάντων, τὸ 
Ν ν΄ 5 “ 3 ’ὔ 3 ὔ “ 

καὶ βασιλέα εἰς τοῦτο ἀπορίας ἀφικέσθαι, ὥστε περι- 

ἢ ὑτῷ μηδαμόθεν ἄλλοθεν τὴ ίς ἐσθ στῆναι αὐτῷ μηδαμόθεν ἀλλοθεν τὴν σωτηρίαν γενέσθαι 
ΕἸ 5' ἣν ΕἸ ’ὔ “ ᾿ς « , τι 7 

αλλ᾽ ἢ ἐκ ταύτης τῆς πόλεως, ἣν προθύμως ἀπώλλυ. 
Ν Ἂς ἣ, ΜΝ ΄ “-“ ’ὔ “- 

Ε καὶ δὴ καὶ εἴ τις βούλοιτο τῆς πόλεως κατηγορῆσαι 
γου δὲ ’ 39 -“ Ν ““ 

δικαίως, τοῦτ᾽ ἂν μόνον λέγων ὀρθῶς ἂν κατηγοροῖ, ὡς 
5." ΄ , 9 Ν ν ἘΞ ΚΤ ΄, 
ἀεὶ λίαν φιλοικτίρμων ἐστὶ καὶ τοῦ ἥττονος θερατπίς. 

“ “4 ’ὔ 3 

καὶ δὴ καὶ ἐν τῷ τότε χρόνῳ οὐχ οἵα τε ἐγένετο καρτε- 

ρῆσαι οὐδὲ διαφυλάξαι ἃ ἐδέδοκτο αὐτῇ, τὸ μηδενὶ δου- 

᾿Θ μ- Όι 
, κ᾿ κ - 3 ν΄ 95 , 3 Υ 

λουμένῳ βοηθεῖν τῶν σφᾶς αὐτοὺς ἀδικησάντων, ἀλλὰ 

ἐκάμφθη καὶ ἐβοήθησε, καὶ τοὺς μὲν “ἕλληνας αὐτὴ 
’ὔ 5 " ’ἅ . νος Ἃ “- 

βοηθήσασα ἀπελύσατο δουλείας, ὥστ᾽ ἐλευθέρους εἶναι 
’ “ 

μέχρι οὗ πάλιν αὐτοὶ αὑτοὺς κατεδουλώσαντο, βασιλεῖ 

δὲ αὐτὴ μὲν οὐκ ἐτόλμησε βοηθῆσαι, αἰσχυνομένη τὰ 

τρόπαια τά τε Μαραθῶνι καὶ Σαλαμῖνι καὶ Πλαταιαῖς, 
΄, Ν Ν 5 Ν “7 ᾽,ὔ “- 

φυγάδας δὲ καὶ ἐθελοντὰς ἐάσασα μόνον βοηθῆσαι 

Β ὁμολογουμένως ἔσωσε. τειχισαμένη δὲ καὶ ναυπηγη- 

1 οὐδὲ πολλῶν ἀνθρώπων. οὐδὲ πρὸ πολλῶν ἐτῶν. 

"» 5 
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ΜΕΝΈΞΕΝΟΣ (10, 17) 4 
΄ 3 ὃ ἕ ͵7ὔ - ᾿ 4 9 ὃ Ν »» “ θ 

σαμένη, ἐκδεξαμένη τὸν πόλεμον, ἐπειδὴ ἠναγκάσθη 
πολεμέϊν, ὑπὲρ Παρίων ἐπολέμει Λακεδαιμονίοις. 

ΚΖ 

Φοβηθεὶς δὲ βασιλεὺς τὴν πόλιν, ἐπειδὴ ἑώρα Λακε- 

δαιμονίους τῷ κατὰ θάλατταν πολέμῳ ἀπαγορεύοντας, 

ἀποστῆναι βουλόμενος ἐἕξήτει τοὺς Ἕλληνας τοὺς ἐν τῇ 
ἠπείρῳ, οὕσπερ πρότερον Λακεδαιμόνιοι αὐτῷ ἐξέδοσαν, 

3 , ΄ εκ κ χα 
εἰ μέλλοι συμμαχήσειν ἡμῖν τε καὶ τοῖς ἀλλοις συμ- 

΄ ε ᾿' 3 9 ’ 59 Ψ, 1 ΝΜᾺς ᾽ὔ 

μάχοις, ἡγούμενος οὐκ ἐθελήσειν, ἵν αὐτῷ πρόφασις 
“- “-“ ΞΜ 

εἴη τῆς ἀποστάσεως. καὶ τῶν μὲν ἄλλων ξυμμάχων 
’, “- , 

ἐψεύσθη" ἠθέλησαν γὰρ αὐτῷ ἐκδιδόναι καὶ ξυνέθεντο 
. Ὁ ΄, ἢ...9 κα τ κ . τα 

καὶ ὦμοσαν Κορίνθιοι καὶ ᾿Αργεῖοι καὶ Βοιωτοὶ καὶ οἵ 
’ 

ἄλλοι σύμμαχοι, εἰ μέλλοι χρήματα παρέξειν, ἐκδώσειν 
Ν 9 ιρν..3 ᾿ ΩΣ ᾿ ΄ὔ ἈΠ “- 3 ς 

τοὺς ἐν τῇ ἠπείρῳ Ἕλληνας" μόνοι δὲ ἡμεῖς οὐκ ἐτολ- 
35, - ’ὔ 

μήσαμεν οὔτε ἐκδοῦναι οὔτε ὀμόσαι. οὕτω δή τοι τό 

ε τῆς πόλεως γενναῖον καὶ ἐλεύθερον βέβαιόν τε καὶ ἘΞ τῇ ᾿ Ρ 
Ἀ “-“ 

ὑγιές ἐστι καὶ φύσει μισοβάρβαρον, διὰ τὸ εἱλικρινῶς 

εἶναι “ἄλληνες καὶ ἀμιγεῖς βαρβάρων. οὐ γὰρ Πέλοπες 
οὐδὲ Κάδμοι οὐδὲ Αἴγυπτοί τε καὶ Δαναοὶ οὐδὲ ἄλλοι 

7 κι ’ 

πολλοὶ φύσει μὲν βάρβαροι ὄντες, νόμῳ δὲ “Ἕλληνες, 
συνοικοῦσιν ἡμῖν, ἀλλ᾽ αὐτοὶ “Ἕλληνες, οὐ μιξοβαρ- 

βαροι οἰκοῦμεν, ὅθεν καθαρὸν τὸ μῖσος ἐντέτηκε τῇ 
’,ὔ “ 3 Μ, Ψ σ΄ 3 - 5 ’ὔ’ 

πόλει τῆς ἀλλοτρίας φύσεως. ὅμως δ᾽ οὖν ἐμονώθημεν 
’ ᾿ Ν Ν ΕἸ ,ὔ 5 Ν εν ϑ ον » ΕΣ 

πάλιν διὰ τὸ μὴ ἐθέλειν αἰσχρὸν καὶ ἀνόσιον ἔργον 
’ὕ͵ ’ 

ἐργάσασθαι Ἕλληνας βαρβάροις ἐκδόντες. ἐλθόντες 
- Ἂ 

οὖν εἰς ταὐτά, ἐξ ὧν καὶ τὸ πρότερον κατεπολεμήθημεν, 
Ἀ 0 “ 3᾿ “Δ ’ὔ ἐθέ 0 Ν Χ - ᾿ Ν 

σὺν θεῷ ἄμεινον ἢ τότε ἐθέμεθα τὸν πόλεμον" καὶ γὰρ 
- Ν “ 

νοῦς καὶ τείχη ἔχοντες καὶ τὰς ἡμετέρας αὐτῶν ἀποι- 

1 ααὰ. ᾿Αργείων, Ῥοδίων, πάντων κ.τ.λ. 

2 γα]ρο οἱ ἀρορί, 
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2 » ’,’ -“ 7 « 5» »"» 5 

κίας ἀπηλλάγημεν τοῦ πολέμου" οὕτως ἀγαπητῶς ἀπηλ- 
.» ’ὔ Ν ε λέ Β 3 ὃ “ ᾽ὕ 3 “- Υ 

άττοντο καὶ οἱ πολέμιοι ἀνδρῶν μέντοι ἀγαθῶν καὶ 
ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ ἐ ήθημεν, τῶ ὃν Κορίνθ ὕτῳ τῷ πολέμῳ ἐστερήθημεν, τῶν τε ἐν Κορίνθῳ 

΄, ΄ὕ δ τς ΄ ΄, Ά Χ χρησαμένων δυσχωρίᾳ καὶ ἐν Λεχαίῳ προδοσίᾳ" ἀγαθοὶ 
’ 

δὲ καὶ οἱ βασιλέα ἐλευθερώσαντες καὶ ἐκβαλόντες ἐκ 
“ Ψ ΄ὔ Ἐ’΄ ΕΝ 3 Χ Ν Εἰ σις 3 τῆς θαλάττης Λακεδαιμονίους" ὧν ἐγὼ μὲν ὑμᾶς ἀνα- 

Ἂ Ε. παι 

μιμνήσκω, ὑμᾶς δὲ πρέπει ξυνεπαινεῖν τε καὶ κοσμεῖν 
’ ΜΝ ἥ 

τοιούτους ἄνδρας. 
ΝῚ Ἀ »“" -“. 5 -»" ἴω ὔ 

Καὶ τὰ μὲν δὴ ἔργα ταῦτα τῶν ἀνδρῶν τῶν ἐνθάδε 
᾽, Ν -“ 5», «“ ε νΝ - ’ὔ, 

κειμένων καὶ τῶν ἄλλων, ὅσοι ὑπὲρ τῆς πόλεως τετε- 
’ὔ ’ 

λευτήκασι, πολλὰ μὲν τὰ εἰρημένα καὶ καλά, πολὺ δ᾽ 
ε ΄ Ἅ 

ἔτι πλείω καὶ καλλίω τὰ ὑπολειπόμενα" πολλαὶ γὰρ ἂν 
«ε ’ 3 “-“ ἈΝ ’ 

ἡμέραι καὶ νύκτες οὐχ ἱκαναὶ γένοιντο τῷ τὰ πάντα 
’ ᾿ -“ 

μέλλοντι περαίνειν. τούτων οὖν χρὴ μεμνημένους τοῖς 
, ’ 3 ’ὔ “ 

τούτων ἐκγόνοις πάντ᾽ ἄνδρα παρακελεύεσθαι, ὥσπερ 
» ΄ Ἀ ’ὔ Ν ΄ξε Χ “ ’ 

ἐν πολέμῳ, μὴ λείπειν τὴν τάξιν τὴν τῶν προγόνων 
5 Ε] - ’ὔ Ν 

μηδ᾽ εἰς τοὐπίσω ἀναχωρεῖν εἴκοντας κάκῃ. ἐγὼ μὲν 
“3 5 Ξ- “ “ 3 -“ ““ 

οὖν καὶ αὐτός, ὦ παῖδες ἀνδρῶν ἀγαθῶν, νῦν τε παρακε- 
“ ω ΄ - Ξ᾿ ’ὔ 

λεύομαι καὶ ἐν τῷ λοιπῷ χρόνῳ, ὅπου ἂν τῳ ἐν ἄνω μ' τ τ τ} τ 
““ ’ ““ 

ὑμῶν, καὶ ἀναμνήσω καὶ διακελεύσομαι προθυμεῖσθαι 
“ ’ ΄ »“" 

εἶναι ὡς ἀρίστους" ἐν δὲ τῷ παρόντι δίκαιός εἶμι εἰπεῖν, 
ἃ ε , ΞΕ 5, -Υ̓ΑΉ, . 3 7 - 
ἃ οἱ πατέρες ἡμῖν ἐπέσκηπτον ἀπαγγέλλειν τοῖς λει- 

’ » ’ Ἐ, ἃ ,ὔ » 

πομένοις, εἴ τι πάσχοιεν, ἡνίκα κινδυνεύειν ἔμελλον. 
-“ “- ΝΜ - - 

φράσω δὲ ὑμῖν, ἅ τε αὐτῶν ἤκουσα ἐκείνων καὶ οἷα νῦν 
εῷ Ἃ τ ε κα ΄ ΄, ΄ 
ἡδέως ἂν εἴποιεν ὑμῖν λαβόντες δύναμιν, τεκμαιρόμενος 
ΕΣ “» ’ Ε 3 Ν Ἷ Ν 3. «αὶ 3 ΄ 

ἐξ ὧν τότε ἔλεγον. ἀλλὰ νομίζειν χρὴ αὐτῶν ἀκούειν 
Δ νῷ 3 , ΄ 

ἐκείνων ἃ ἂν ἀπαγγέλλω" ἔλεγον δὲ τάδε. 
φ “-“ “ , - ’ὔ 3 ων , 8 

Ὡ παῖδες, ὅτι μέν ἐστε πατέρων ἀγαθῶν, αὐτὸ 
’ Ν “-“ ’ ς« “« Ν “4 Ν ων Ν “ 

μηνύει τὸ νῦν παρόν' ἡμῖν δὲ ἐξὸν ζῇν μὴ καλῶς, 

30 
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ΜΕΝΈΞΕΝΟΣ (8, 19) 47 
-“ ε ’ “ “ Ν ε “ Ἀ 

καλῶς αἱρούμεθα μᾶλλον τελευτᾷν, πρὶν υμᾶς τε καὶ 
- Ν ἣν ε ’ 

τοὺς ἔπειτα εἰς ὀνείδη καταστῆσαι καὶ πρὶν τοὺς ἡμετέ- 
“ Ν ’ “ ε ’ 

ρους πατέρας καὶ πᾶν τὸ πρόσθεν γένος αἰσχῦναι, ἡγού- 
- “ Ψ, 3 “-“ 

μενοι τῷ τοὺς αὐτοῦ αἰσχύνοντι ἀβίωτον εἶναι, καὶ τῷ 
’ ΕΣ ἈΝ 5 ’ ΕΒ “- ͵ὔ ἊΨ" αὐ 

τοιούτῳ οὐτε τινὰ ἀνθρώπων οὔτε θεῶν φίλον εἶναι οὐτ 
“ »,3 ε Ἂν ΄“ἅἰ ’ ε 3 

ἐπὶ γῆς οὐθ᾽ ὑπὸ γῆς τελευτήσαντι. χρὴ οὖν μεμνη- 
͵7ὔ - ε ͵ὕ ’,ὔ “7 Ἂ, ΕῚ 3 “ 

μένους τῶν ἡμετέρων λόγων, ἐᾶν τι καὶ ἀλλο ασκῆτε, 
3 “ -᾿,.ἰϑ “ ’ γ ΄ 

ἀσκεῖν μετ᾽ ἀρετῆς, εἰδότας ὅτι τούτου λειπόμενα πάντα 
κ ΄ Ἀ ΄, 3, 

καὶ κτήματα καὶ ἐπιτηδεύματα αἰσχρὰ καὶ κακά. οὔτε 
ἐν -“ » ,ὔ “ 7ὔ 3 3 

γαρ πλοῦτος κάλλος φέρει τῷ κεκτημένῳ μετ΄ αναγ- 
ἐφ Ξ ᾿Ξ, ᾿ ε “-“ “- Ν 3 ε “ 

δρίας: ἄλλῳ γὰρ ὁ τοιοῦτος πλουτεῖ καὶ οὐχ ἑαυτῷ" 
Μ γι ’ 5 Ν “ Ν ““ 

οὗτε σώματος κάλλος καὶ ἰσχὺς δειλῷ καὶ κακῷ ξυνοι- 

κοῦντα πρέποντα φαίνεται ἀλλ᾽ ἀπρεπῆ, καὶ ἐπιφανέ- 
- κ 5, ᾿ς 5 ΄ὕ κ ΄ 

στερον ποιεῖ τὸν ἔχοντα καὶ ἐκφαίνει τὴν δειλίαν" 
“- ΄ ’, ’ “ 

πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς 
53, 5 “- Ε - 

ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται. ὧν ἕνεκα 
“ ᾿ς, “ 

καὶ πρῶτον καὶ ὕστατον καὶ διὰ παντὸς πᾶσαν πάντως 
΄ Σ « ΄ ε 

προθυμίαν πειρᾶσθε ἔχειν, ὅπως μάλιστα μὲν ὑπερ- 
ω Ν ταν ας Ν Ἂς ΄ 56 ἜΝ ΟΑΣ ἐς 3 Ν βαλεῖσθε καὶ ἡμᾶς καὶ τοὺς πρόσθεν εὐκλείᾳ" εἰ δὲ 

’ὔ ε κα . “ .- κα 3 “-“ ε ’, 

μή, ἴστε ὡς ἡμῖν, ἀν μὲν νικῶμεν ὑμᾶς ἀρετῇ, ἡ νίκη 
ΕῚ ΄ ,7ὔ ες ς - « πς ε ’ὔ’ 38 ’ 

αἰσχύνην φέρει, ἡ δὲ ἧττα, ἐὰν ἡττώμεθα, εὐδαιμονίαν. 
,ὔ 3 “Ἃ ’ Ν ε ““ ’ " μάλιστα δ᾽ ἂν νικῴμεθα καὶ ὑμεῖς νικῴητε, εἰ παρα- 

’ὔ -“ “ ’ ’ Ν ᾽ς 

σκευάσαισθε τῇ τῶν προγόνων δόξῃ μὴ καταχρησόμενοι 
᾽ν 5 ΄ὔ ἈΠῸ» 7, { 

μηδ᾽ ἀναλώσοντες αὐτήν, γνόντες ὅτι ἀνδρὶ οἰομένῳ τὶ 
3 5" Ν 

εἶναι οὐκ ἔστιν αἴσχιον οὐδὲν ἢ παρέχειν ἑαυτὸν τιμώ- 
Ἀ 3 5 Ν Ἁ ’ 4 

μενον μὴ δι᾿ ἑαυτὸν ἀλλὰ διὰ δόξαν προγόνων. εἶναι 
Ἀ ᾿ς ’ὔ ’ Ἀ Ν 

μὲν γὰρ τιμᾶς γονέων ἐκγόνοις καλὸς θησαυρὸς καὶ 
’ “᾽Ρ ’ “ 

μεγαλοπρεπής χρῆσθαι δὲ καὶ χρημάτων καὶ τιμῶν 
“ Ν Ν “ ᾽ ’ Ἀ 

θησαυρῷ, καὶ μὴ τοῖς ἐκγόνοις παραδιδόναι, αἰσχρὸν 

οι 
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48 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 

Ἄς αν ὧν 3 ΄ 9075 ἘΠῚ ὡς , κ 
καὶ ἄνανδρον, απόοριᾳ ἰδίων αυτου ΚΤΉματων τε και 

εὐδοξιῶν. καὶ ἐὰν μὲν ταῦτα ἐπιτηδεύσητε, φίλοι 
Ν Ἃ πα. 3 ΄ 4 Φ' ας ε ᾿ 

α παρὰ φίλους ἡμᾶς αφίξεσθε, ὅταν ὑμᾶς ἡ προσήκουσα 

20 

“ ,ὕ 5 3 λή δὲ Ευν,χόν Ν ’,ὔ 

μοῖρα κομίσῃ" ἀμελήσαντας δὲ ὑμᾶς καὶ κακισθέντας 
3 Ν 3 “ ε δέέξ ων Ν τὰ Ν -Ἄ« 3 

οὐδεὶς εὐμενῶς ὑποδέξεται. τοῖς μὲν οὖν παισὶ ταῦτ 
» 

εἰρήσθω. 
“ Ν ε “ .- “ἂς, ἢ Ν 7 Δ, οἷ Ν Πατέρας δὲ ἡμῶν, οἷς εἰσί, καὶ μητέρας ἀεὶ χρὴ 
- ε εν.κ»-Ἐ ͵ὕ , . 7 ο“λ 

παραμυθεῖσθαι ὡς ῥᾷστα φέρειν τὴν ξυμφοράν, ἐὰν 
᾿, -“ ΄, Ν Ν ΄ 3 " ἄρα ξυμβῇ γενέσθαι, καὶ μὴ ξυνοδύρεσθαι----οὐ γὰρ 

“-“ ΄ ’ὔ 

τοῦ λυπήσοντος προσδεήσονται" ἱκανὴ γὰρ ἔσται καὶ 
ε ἣν ᾿Α “-“ ζ ΠΧ 39 »Ἥ Ν 

Ὠ ἢ γενομενῇ τυχῇ τουτο πορι ειν---Οα ιωμένους και 
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«κ᾿ 3 ᾿ 3 ’ -“ « Μ Ἁ 

πραῦνοντας αναμιμνήσκειν αὐτοὺς, ὅτι ὧν εὔχοντο τὰ 
,ὔ 5 »- ’ ᾽ὔ 

μέγιστα αὐτοῖς οἱ θεοὶ ἐπήκοοι γεγόνασιν. οὐ γὰρ 
5 ’ὔ Ψ »"κο ες ,. 5 3 -ᾷ 

ἀθανάτους σφίσι παῖδας εὔχοντο γενέσθαι ἀλλ᾽ ἀγα- 
ἈΝ ᾿ς » -» ὡ φ 5, ,ὔ ᾿» »" 5, 

θοὺς καὶ εὐκλεεῖς" ὧν ἔτυχον, μεγίστων ἀγαθῶν οντων᾽" 
,ὔ Ἀ 9, 6,» Δ ψῳᾳχ; 5 ἐν Ἀ “ » “,2΄ {ι.ε ΩΝ 

πάντα δὲ οὐ ῥάδιον θνητῷ ἀνδρὶ κατὰ νοῦν ἐν τῷ ἑαυτοῦ 
,ὔ ΕῚ ͵7ὔ Ν ᾽ " Ἃ 5 ,ὕὔ Ἀ 

βίῳ ἐκβαίνειν. καὶ φέροντες μὲν ἀνδρείως τὰς συμ- 
κ κ σὰν 3 ,ὕ, “9 ’ φ 

φορὰς δόξουσι τῷ ὄντι ἀνδρείων παίδων πατέρες εἶναι 
Ν 35 Ν “» ε ’ὔἢ Ν ε ὔ » καὶ αὐτοὶ τοιοῦτοι, ὑπείκοντες δὲ ὑποψίαν παρέξουσιν 

“Δ Ν ε “"- Ν ε “ Ἀ - Ν" 

ἢ μὴ ἡμέτεροι εἶναι ἢ ἡμῶν τοὺς ἐπαινοῦντας καταψεύ- 
Ἀ Ὡς Ε] ,ὔ, 4 Ε] ΒΒ. δ ’ὔ; ,ὔ 

δεσθαι" χρὴ δὲ οὐδέτερα τούτων, αλλ΄ ἐκείνους μάλιστα 
ε κ“- ᾽ "» ᾽ὔ ε ἥξ 

ἡμῶν ἐπαινέτας εἶναι ἔργῳ, παρέχοντας αὐτοὺς φαινο- 
͵, 8 , Ε 5»»᾿ ᾽ “3, ’ὔ 

μένους τῷ ὄντι πατέρας ὄντας ἀνδρας ἀνδρῶν. πάλαι 
Ν ΕΙΣ 9 -“ - Ἑ 

γὰρ δὴ τὸ μηδὲν ἄγαν λεγόμενον καλῶς δοκεῖ λέγεσθαι: 
τὶ κ » - διό “ Ν 3 ὃ Χ . - Χ 

τῷ γαρ ὁντι εὖ λέγεται. ὅτῳ γαρ ανδρὶ εἰς ἕαυτον 
5 ’, ͵ὔ Ν Ν ΕἸ 9 ͵ὔ ΕΥῚ Α 

ἀνήρτηται πάντα τὰ πρὸς εὐδαιμονίαν φέροντα ἢ ἐγγὺς 
΄ ν Ν 5 5, 3 ς 5 “- ΕἸ φ 

τούτου, καὶ μὴ ἐν ἄλλοις ἀνθρώποις αἰωρεῖται, ἐξ ὧν 
Δ. ΩΣ -“-ὦ ὔ "»" ᾽ ,ὔ Ν 

ἢ εὖ ἢ κακῶς πραξάντων πλανᾶσθαι ἠνάγκασται καὶ 
Ν ΄, ΄ 5» ΄ Ὡς -»ὕὔ, 

τα ἐκείνου, τουτῳῷ αἀρίιστα παρεσκεύασται ζῆν, ουτος 

35 
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ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ (20) 49 
9 ε , κ - δἰ, 13 κ᾿ ν ΄ὕ" 
ἐστιν ὁ σώφρων καὶ οὗτος ὁ ἀνδρεῖος καὶ φρόνιμος" 

ε ’ὔ Ὺ,: Ν “4 Ν 

οὗτος γιγνομένων χρημάτων καὶ παίδων καὶ διαφθει- 
Ἕ ΄ ἴω 

ρομένων μάλιστα πείσεται τῇ παροιμίᾳ" οὔτε γὰρ χαΐ- 
5, ΄ 3, ΄ Ν Ν Ὅν, κὲ ρων οὔτε λυπούμενος ἄγαν φανήσεται διὰ τὸ αὑτῷ 

» ε “- ΕῚ “- 

πεποιθέναι. τοιούτους δὲ ἡμεῖς γε ἀξιοῦμεν καὶ τοὺς 
ε ,ὕ - κ ΄ κ , Ἂν, ΤΕΣ καὶ 
ὑμετέρους εἶναι καὶ βουλόμεθα καὶ φαμέν, καὶ ἡμᾶς 

3 “ ΄, ΄ 3 3 
αὐτοὺς νῦν παρέχομεν τοιούτους, οὐκ ἀγανακτοῦντας 

οὐδὲ φοβουμένους ἄγαν, εἰ δεῖ τελευτᾶν ἐν τῷ παρόντι μένους ἀγαν, εἰ δεῖ τελευτᾶν ἐν τῷ παρόντι. 
΄ ΝΣ ᾿, ΄ Ν ᾽ὔ “ ξυμ κα ΄ δεόμεθα δὴ καὶ πατέρων καὶ μητέρων, τῇ αὐτῇ ταύτῃ 

ὃ ’, Ξ ΝΝ 5 λ ὃ ’ὔ Ν ιανοίᾳ χρωμένους τὸν ἐπίλοιπον βίον διάγειν, καὶ 
50...2ἅὃὔ ἷ΄ 3 “-“ 3. Ν 53 7 ε “ 

εἰδέναι, ὅτι οὐ θρηνοῦντες οὐδὲ ὀλοφυρόμενοι ἡμᾶς 
Ἐπ ὰ-ς Ἁ “-“ 3 3 ᾿", 5» [ον ἡμῖν μάλιστα χαριοῦνται, ἀλλ᾽ εἴ τις ἔστι τοῖς τετε- 

΄ὔ ΕΝ - ,ὕ Ψ 4΄. “2 ΕῚ 
λευτηκόσιν αἴσθησις τῶν ζώντων, οὕτως ἀχάριστοι εἷεν 
Ἅ , ε ’, - Ν , ’ ἄν μάλιστα, ἑαυτούς τε κακοῦντες καὶ βαρέως φέροντες 

Ν Ἃ μ» Ν Ν ,» ,ὔ 3" δ ΜΝ 

τὰς συμφοράς" κούφως δὲ καὶ μετρίως μάλιστ᾽ ἂν χαρί- 
Ὺ Ν ε ἈΝ 5, [7 7} 

ζοιντο. τὰ μὲν γὰρ ἡμέτερα τελευτὴν ἤδη ἕξει, ἥπερ 
Υ, ,ὔ 3 ’ὔ Ὁ ,ὔ 3 Ν “ 

καλλίστη γίγνεται ἀνθρώποις, ὦστε πρέπει αὐτὰ μᾶλ- 
“, “Δ “ “ἅ»" “ ε ’ Ἀ 

λον κοσμεῖν ἢ θρηνεῖν᾽ γυναικῶν δὲ τῶν ἡμετέρων καὶ 
΄,ὕ 3 ’ Ν ͵ ἊΣ τ “ Ν παΐδων ἐπιμελούμενοι καὶ τρέφοντες καὶ ἐνταῦθα τὸν 

κι 153 , ΄ 8, ἢ δ᾿ ΄, 
νοῦν τρέποντες τῆς τε τύχης μάλιστ᾽ ἂν εἶεν ἐν λήθῃ 

““ Ψ, 5 “-“ 

καὶ ζῷεν κάλλιον καὶ ὀρθότερον καὶ ἡμῖν προσφιλέστε- 
“ Ν μὴ “- ε , τ᾿ ἘΣ ΟΥ̓͂Σ 3 

Ὅ ρον. ταῦτα δὴ ἱκανὰ τοῖς ἡμετέροις παρ᾽ ἡμῶν ἀγ- 
“ ’ 5 ἢ ΄“ δι δὰ 

γέλλειν: τῇ δὲ πόλει παρακελευοίμεθ᾽ ἂν, ὅπως ἡμῖν 
» ’ὕ 

καὶ πατερων καὶ υἱέων ἐπιμελήσονται, τοὺς μὲν παιδεύ- 
,) "» - “. 

οντες κοσμίως, τοὺς δὲ γηροτροφοῦντες ἀξίως’ νῦν δὲ 
3᾿ - Ν ἊΝ Ν « “ ’ὔ ε “ 

ἴσμεν ὅτι, καὶ ἐὰν μὴ ἡμεῖς παρακελευώμεθα, ἱκανῶς 
ΕἸ ’ 

ἐπιμελήσεται. 

1 παρεκελευόμεθ᾽ ἄν. 

“0 

45 
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ὅο ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

᾿Ξ ΓῚ ΓῚ “ “- , 

Ταῦτα οὖν, ὦ παῖδες καὶ γονεῖς τῶν τελευτησάντων, 
39 -“ ’ὔ 9 Ψ;, Ἔ κι 3 , ᾿ς} Ν ε Ε ἐκεῖνοί τε ἐπέσκηπτον ἡμῖν απαγγέλλειν, καὶ ἔγω ὡς 
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΄ ,ὔ 5 ,ὔ μ Ἂς “εν ’ 

δύναμαι προθυμότατα ἀπαγγέλλω" καὶ αὐτὸς δέομαι 
ΕΑ. ,ὔ “ “Ἢ ἈΝ Ἐὰ δὰ - 

ὑπὲρ ἐκείνων, τῶν μὲν μιμεῖσθαι τοὺς αὐτῶν, τῶν δὲ 
6 “- «. ἃ ΕΒ χε ε ε “-“" Ν 902Χ0.3ἷ., μὰ , 

αρρεῖν ὑπὲρ αὑτῶν, ὡς ἡμῶν καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ 
΄, ὭΣ Ν ᾽ὔ - "Ἃ 

γηροτροφησόντων ὑμᾶς καὶ ἐπιμελησομένων, ὅπου ἂν 
«“ ᾽ὔ’ ᾽ὔ ε “ ἊΨ. »"» 

ἕκαστος ἑκάστῳ ἐντυγχάνῃ ὁτῳοῦν τῶν ἐκείνων. τῆς δὲ 
΄ὔ » κ 3 Ἶ Ἀ 9 , μὲ Ψ»), 

πόλεως ἴστε που καὶ αὐτοὶ τὴν ἐπιμέλειαν, ὁτι νόμους 
7 Ν Ν - δι ’ θεμένη περὶ τοὺς τῶν ἐν τῷ πολέμῳ τελευτησάντων 

κῷ 7 ἵν , ς “-“ Ν ’ 

παῖδάς τε καὶ γεννήτορας ἐπιμελεῖται, καὶ διαφερόντως 
»“» Μ “. ’ 53 

τῶν ἀλλων πολιτῶν προστέτακται φυλάττειν ἀρχῇ 
. 

“ ,ὕ ͵,ὕ “ ΠῚ ΄ Ν 3 “ 
ἥπερ μεγίστη ἐστίν, ὅπως ἂν οἱ τούτων μὴ ἀδικῶνται 

Ὡ 4, » ἈΝ »“ - 

πατέρες τε καὶ μητέρες" τοὺς δὲ παῖδας συνεκτρέφει 
» ᾽ὔ ,ὔ [ ,ὔ 3 35, 5 -“ Ἁ 

αὐτή, προθυμουμένη ὅ τι μάλιστ᾽ ἄδηλον αὐτοῖς τὴν 
5 ͵ὕ «Ῥ Ἀ ,ὔ ΄- 

ὀρφανίαν γενέσθαι, ἐν πατρὸς σχήματι καταστᾶσα 
“ “- » Ἀ 5» ΑΥ ΩΣ ν ΕἸ Ἀ ΕῚ 3 Ἀ 

αὐτοῖς αὐτὴ ἔτι τε παισὶν οὖσι, καὶ ἐπειδὰν εἰς ἀνδρὸς 
’; ΕΙΣ 3 ’ὔ 9 Ἅ, Ἀ ν᾿ Ε] 3 -“. 

τέλος ἴωσιν, ἀποπέμπει ἐπὶ τὰ σφέτερ αὐτῶν παν- 
᾽ 5 ’ Ν 

οπλίᾳ κοσμήσασα, ἐνδεικνυμένη καὶ ἀναμιμνήσκουσα τὰ 
ΡῈ Ν ΕἸ ’ὔ ΜΝ ΄-“Ε: ’ὔ 3 »“". 

τοῦ πατρὸς ἐπιτηδεύματα ὄργανα τῆς πατρῴας ἀρετῆς 
Φ ὃ ῪΝ Ν μὴ ΕἸ “ ’ Ε θ "57 σὴς ὍΝ Ν 

διδοῦσα, καὶ ἅμα οἰωνοῦ χάριν ἄρχεσθαι ἰέναι ἐπὶ τὴν 
,ὕ Ε 3 7, Φ 

πατρῴαν ἑστίαν ἄρξοντα μετ᾽ ἰσχύος ὅπλοις κεκοσμη- 
ΕἸ ,ὔ, “ 382Χλ, 

μένον. αὐτοὺς δὲ τοὺς τελευτήσαντας τιμῶσα οὐδέ- 
9 ΄ 2». 0 9 Χ ᾿ “ἴὰ Ἢ 

ποτε ἐκλείπει, καθ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτὸν αὐτὴ τα νομι- 
» “ “ “- ως ͵ὕ ᾽ὔ 3 

ζόμενα ποιοῦσα κοινῇ πᾶσιν, ἅπερ ἰδίᾳ ἑκάστῳ ἴδια 
Ν 7 5 “- Ν Ἀ ε 

γίγνεται, πρὸς δὲ τούτοις ἀγῶνας γυμνικοὺς καὶ ἱππι- 
“-“ “-.«. ’ 3 »-“" “ Ν 

κοὺς τιθεῖσα καὶ μουσικῆς πάσης, καὶ ατεχνῶς τῶν μὲν 
4 ΕἸ ’, Ν 9, ’ὔὕ θ 

τελευτησάντων ἐν κληρονόμου καὶ υἱέος μοίρᾳ καθε- 
χω -“" ᾿ ’ὔ Ν Ν “. 

στηκυῖα, τῶν δὲ υἱέων ἐν πατρός, γονέων δὲ καὶ τῶν 
’ ΄ “ ’ ἈΝ ΄ Ἀ 

τοιούτων ἐν ἐπιτρόπου, πᾶσαν πάντων παρὰ πάντα τον 
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ΜΕΝΈΞΕΝΟΣ (21, 29) δ1 
, 5 ’ ,ὔ τ τε Ν Ε] θ0 ’ χρόνον ἐπιμέλειαν ποιουμένη. ὧν χρὴ ἐνθυμουμένους 

ὕ Ἵ ἢν ἕ (ν᾿ τοῖ ὺρ τελευτή- πραοτερον φέρειν τὴν ξυμφοραν᾽ τοῖς τε γαρ τελευτὴ 
“- -“ Ἀ ’ὔ ᾿» Ν 

σασι καὶ τοῖς ζῶσιν οὕτως ἂν προσφιλέστατοι εἴητε καὶ 
εκ ΄ Ν ᾿ὰ “ δὲ γὃ ῥᾷστοι θεραπεύειν τε καὶ θεραπεύεσθαι. νῦν δὲ ἡδη 
ε “-“ τς εν» ’ὔ “. Ν Ν ᾽, Ν 

υμεῖς τε καὶ οἵ ἀλλοι πάντες κοινῇ κατα τὸν νόμον τοὺς 
΄ 3 ’ὔ’ Μ 

τετελευτηκότας ἀπολοφυράμενοι ἀπιτε. 

Οὗτός σοι ὁ λόγος, ὦ Μενέξενε, ᾿Ασπασίας τῆς 

ἢ Μιλησίας ἐστίν. 

ΠΞ 

ἣ" , 

ΜΕΝ. Νὴ Δώ, ὦ Σώκρατες, μακαρίαν γε λέγεις 
Ἄπτο ν᾿ 3 Ν ΝΜ ΄ , ΄ Ε] 

τὴν Ἀσπασίαν, εἰ γυνὴ οὖσα τοιούτους λόγους οἷα τ 

ἐστὶ συντιθέναι. 

ΣΩ. ᾿Αλλ᾽ εἰ μὴ πιστεύεις, ἀκολούθει μετ᾽ ἐμοῦ, 

καὶ ἀκούσει αὐτῆς λεγούσης. 
5 ᾿ ΄ 

ΜΕΝ. Πολλάκις, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ ἐντετύχηκα 
3 Ά Ν 4. σ΄ 5 ΄ὔ 
Ασπασίᾳ, καὶ οἶδα οἵα ἐστίν. 

εν “- , 

ΣΩ. Τί οὖν; οὐκ ἄγασαι αὐτὴν καὶ νῦν χάριν 
“- ΦΧ, “- ἔχεις τοῦ λόγου αὐτῇ ; 

’, ΕῚ κ ’, 
ΜΕΝ. Καὶ πολλήν γε, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ χάριν 

ἔχω τούτου τοῦ λόγου ἐκείνῃ ἢ ἐκείνῳ, ὅστις σοι ὁ 
ΕῚ , . 3 , Ν ’ὔ 31 ΡΥ ,“ιρ ’ 

εἰπὼν ἐστιν αὐτόν᾽ καὶ πρὸ Ὑ ἄλλων πολλών" χαριν 

ἔχω τῷ εἰπόντι. 

ΣΏ. ἘΕῤ ἂν ἔχοι ἀλλ᾽ ὅπως μου μὴ κατερεῖς, ἵνα Χ ἐ πῇ ρέει5, 
Χ , χὴν» Ν Ν Ν ΄ ΕἸ :ς γι 

καὶ αὐθίς σοι πολλοὺς καὶ καλοὺς λόγους παρ αὐτῆς 

πολιτικοὺς ἀπαγγέλλω. 
τ “ Ι] 

ΜΕΝ. Θάρρει, οὐ κατερῶ μόνον ἀπαγγελλε. 
3 Ν “ 

ΣΏΩ, ᾿Αλλὰ ταῦτ᾽ ἔσται. 

1 πρός γε. 2 ἄλλην πολλὴν. 
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ΝΟΤΕΝ. 

ΠΕΡΈΡΥ ΒΈΓΗΘ. 

ΤῊ Ὡ81η6 οἵ {π6 ἄϊδίοστο 15 85 τιθ] ἰδ κοι ΤΥ ΟΤῚ ΟΤ6 οὗ {Π|6 
ΒΌΘΔΚΟΥΒ, πῃ {π15 ᾿πδύϑηοθ ἐῃΠ 86. ΟἿ ΟΠ6 6516 9 βοογαΐθϑθ Ἀϊτη- 
561, ΤῈ {γέ ΠοΥ {1|16, ἢ περὶ ὁσίου, ἀρ πῖηρ {π6 Βα θ]θοὐ οὗἉ {Π6 
αἸδίορστιθ, 15. οὗ διηοϊθηῦ δϑαὐμου νυ ὑποιῦρ ποὺ ἄπ ἰο ῬΙαίο ; 
ὙὙΠ116 σΥΔΥΏΤ ΔΙ Πᾶν δα θα {π6 ἀοβουιρύοη πειραστικός. : 

ΘΈΑ ΒΤ τυ 1 

Βοοταύοθβ τηθοὺβ ΕΠ ΡΟ, δηα {6115 Πῖτη ἐπαὺ Π6 15. ἐῃτοαύ- 
οηθα σι ἃ ρῬγοβθοαίίοη. Ομ6 Μοϊθίαβ μ85 ἀϊβοονοσθᾶ ὑπῶὺ Π6 
15 οουταρύϊηρ {Π6 γοσίῃ οὗ Αὐπθη5, δπμα θοϊηρ' ἃ γϑᾶ 1081 ΥΘΓΟΥΤΊΘΥ͂ 
Ῥοσίηβ οὖ {86 Ῥεριηηϊηρ δηα Παρ ἰδ] δὴ ἱπαϊοίσηθηῦ ἀραϊηβὺ 

1, τί νεώτερον. --80 Ῥγοίαη. 810 Β, μή τι νεώτερον ἀγγέλλεις ; 
οἴνοῃ τιϑϑθα 1ἢ ἃ Ὀ8α 56η86, οὗ τουϊδίογίαηθ, θαὺ ποῦ ΠΘΟΘΞΒΔΠΥ 
ΒΟ: Οὗ, νεός πη νεωτερίξω. ἘῸΣ ἐπ6 ἸαἸοτ δύο 156 οὗ {Π6 Θοτη- 
Ῥϑυαύϊγθ, σι ποαῦ ΔῊΥ αθἤηιζθ ΘΟΙΡΔΥΊ50η, 566 Μδαᾶγν. 8 98. 
“ΤῊ Θ σοΙηρδγαίγοβ νεώτερον δ: καινότερον ΠᾶΥΘ {8 ΘΟΟΘΒΒΟΥΥ͂ 
1ᾶοδ οὗ δῇ δἰζογδίίοη οὐ δῦ ΡΥ υ] τιν οχϊβίθα ̓  ; Αοἰβ ΧΥἹ]. 21, 
λέγειν τι καὶ ἀκούειν καινότερον, “" ΟἸΓΠΟΥ ἴο {6}1 ΟΥ ο ΠΘΔΥ ΒΟΙΠῚΘ 
ΠΘΥ {πϊ]ηρ᾽. : 

2, ἐν Λυκείῳ--ὃἃ γυμνάσιον, 5ἰὑπιαϊοα ἴῃ ὑπὸ 5. ἘΠ, ΒΈ θπ.} οἵ 
ἐπ οἷΐγ. Τὸ γὰϑ παιηθᾶ, δοοοσάϊηρ ἰο Ῥαιβδηΐαβ, ἔγτοσ ΤΥ Ο5 
50 οἱ Ῥδῃαΐίοη : δοοογάϊησ ἰὸ οἴου Δα ΠΟΥ 0165 ἔσο ΑΡΟ]]Ο 
Λύκειος, ΤΙΘ Δ 7 ἬὙΠΟΒ6 [οΙΏ}}16 1ὑ Βἰοοᾶ. ὙΠῸ ρσυτηπδβῖα δα Ρ4]86- 
Βύγα 6 ἼΟΥΟ Τἀνουσιίο γοβουΐβ οἵ Βοογδαΐοβ, γΏῸ ἀρ σηὐρα ἴῃ [ηἴου- 
ΘΟΌΓΒ6 ὙΠ Π15 [Ο]]ΟΥΤ 6), ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ 1 ὑπὸ σουηρ. 



54 ἘΤΗΣΡΉΝΘΙ ΟΡ. 

ἐῦ. διατριβάς “(ΑἸ Κ᾽; ἔν, διατρίβω, 110. “Βροῃμάϊηρ οὗἉ ὑϊπη6᾽, 
ἤθηοΘ “θυ ]ουσηθηὐ᾽, “ ἀἸΒΟ ΒΒΙΟΙ ᾽, οἷο. ; ἔσουη {π6 1δϑῦ τηθϑῃ- 
15 ΘΟΙΊΘ5 ΟἿἿΪ τ|ι80 οὗ αἱαΐίγίῦο, ἴου δ βἰδθογαῖθ ᾿πυθοῦγθ ΟΥ 
ΠΔΥΘΉΡΘ. 

8. τοῦ βασ. στοάν--οοτηρ. ΤἼεαοέ. 210 ν, νῦν μὲν οὖν ἀπαν- 
τητέον μοι εἰς τὴν τοῦ βασιλέως στοὰν ἐπὶ τὴν Μελήτου γραφὴν ἣν 
μὲ γέγραπται. ΤῺΘ Βροοπᾶ ΟΥ̓ Κίηρ ΑΥΌΠΟΙ, ΠΟ τῦᾶβ ᾿ηγθβίθα 
ἢ {Π6 βαογοα Τὰποίϊοη 5 οὗ ἐπ 6 διθοίθπῦ κίηρβ, Ππϑα 7αΥ]βαϊούϊοη 
1. ὁ8.8565 Οἱ ᾿τηρ᾿οἐν 8η6α Ὀ]οοαβηθᾶ, ϑ'ποῃ οὔἴεθησοθ ὑσοπρηῦ ροῖ- 
ζωΐΐονη, οὐὐ {Π6 οἰΐν, δηα 1 τᾶβ ἐπ Κίηρβ ἀαίν ἴο ρυυνῦ 1 ὈῪ 
Ῥυϊησίησ ἴπ6 οἴδημα Ὀθΐοσθ ἐπ8 ῬΥΟΡΟΣ ἐπιθιη8]. Οδδ565 οὗ 
ΤΊΤΟΣ Ὧ6 Ὀγοπρσηῦ Ροΐοσθ {π6 ἀγθορδαριιβ. ΤῈ6 στοά γὰ5 ἴῃ 
{86 ἀγορά; ἰὺ γὰ5 8150 οΔ]164 στοὰ βασίλειος. 

4, πρός -“ Ῥεΐογο᾽ : Ιοχ 8Ρ. Ῥθηι. Π7]οἱά. ὅ29, γραφέσθω πρὸς 
τοὺς θεσμοθέτας ὁ βουλόμενος, “Ἰοὺ ΔΠῪ ΟΠ6. ὙΠῸ ΡΙΘαβ65 ᾿παϊοῦ 
Βΐτὴ Ὀθίοσθ {π6 ὑποϑυηοίῃοίαθ᾽. 

60. ϑίκην.. .γραφήν---566 ὍΙοί. οὗ ἀπέ. δίκη, ὙΒΙΘῊΗ ἴῃ 1085 
τηοϑὺ οχίθπαθα 56η86 τη θΔ 5 8ΗΥ͂ Ι6ρ8] ργοοθάμθσθ, ἀθηοίαβ ἴῃ 
ῬδΥ ΟΌΪ]ΔΥ 8. οἷυϊί δοίϊο ΟΥ Βα] ἰο οὈέαϊ ΘΟ ρθηβαύιοι ἴου ἴη- 
ΤΌΥΥ ΟΥ Ἰοβ5; γραφή ἃ ογηιϊπαϊ, Ἰπα]οίτηθηῦ ΟΥ Ῥχοβθοαξοη, 1π 
ὙΒΙΟῈ {Π6 ῬΘΠΔΙὺγυ 15 ᾿μΠϊοίθα ὈῪ {Π6 5ἰαΐθ. 

8. γραφήν... γέγραπται--- Π85 1α14 δὴ ἱπαϊοίσηθυῦ δραϊηβῦ 
σοι". γράφομαι ἮΘΥΘ ἐδ 65 ΘΟρη. 806. γραφήν 8.5 Ὑ076]1 ἃ5 866, οὗ 
{π6 οὐ]θοῦ. Τύ 15 ἴο "6 ορβοσυϑα ἐπδῦ ἴῃ 1608] ἔθυύσηβ {8Π6 τηϊα 16 
γΟΪΟΘ 15. ΘΟΙΏΙΠΟΗΪΥ 864 οὗ ἐπ6 Ἰ1ὐΠρσαμέθ, ὑπ6 δοίϊγα οὗ {6 
1 οἰἤοῖα]β : γράφομαι 110. 1 οὐ56 ἃ ὉΠ] οὗ ᾿παϊοίσηθην ἰο 6 
αὐ ΟΥ ΘΠηἑοΥοα᾿ 15 ἀϑοα οἵ [Π6 ργυοβθοαίου : τιμάω, “ἴο ἢχ ἃ 
ῬοηδΙν ᾽, ΔΡΡΙ165 ἴο {π6 οουτί, τιμῶμαι, “ ἴο ῬΙΌΡΟΒΘ ἃ Ῥ6πδ] γ᾽, 
ἴο π6 ρχοβθουΐου οὐ Ρ] αι ὑἶ, ΤΠΘΥΘ 15 ΠΟΎΤΘΥΟΥ 8 ΘΧΟΘΡ 0 
ἴῃ 1Π6 οᾶ86 οὗ κρίνω, ΏΙΟῊ 15 οἴδθῃ πϑθα οὐ {Π6 ργοβθοιίου 1 
[Π6 561868 οὗ “ ἰο ὑχπρ ἴο ὑγ18]᾽. 

9. οὐ γάρ--“1 “11 πού {Βῖηῖκ {Π158 οὗ γοι᾿, ἐκεῖνο -ε ὑπ 
“{[818᾽, 1. 6. ταῦ 1 ἃ σοϊησ ἴο βᾶυῦ. Τ}6 {1]1] οοῃβύχσπιουοη, οὗ 
καταγιγνώσκω 15 ΜΙ σ6η. οὗ Ῥϑυύβοῃ δηα 800. οὗ {δϊπρ : [ὖ.. ἴο 
“Του ἃ ἡπαρστηθηῦ᾽ {παὺ ὑπΠ6 {πϊηρ θΘΙοησ5 ὅο ΟΥ̓ ΔΡΡΙ165 ἴο {Π6 
ῬΘΙβΒοη, Ηθηοθ 1ᾧ 15 οἴζθηῃ τιϑδϑθᾶ 1 ἃ δα βθῆβθξεΐο δοοῖθθ 
(πιθη 8110) ΔΏΥ ΟΩΘ οὗ φησ ῖηρ, Ὀπὺ {Π15 5656 15 ποῦ ᾿ππογθηῦ 
1᾿ {πὸ ποχᾶ, 



ΝΟΤΖΤΕΔι δῦ 

ΘΙ] ΑΥΪγ κατηγορέω (τί τινος) τηΘ 88 ἰ0 “ ἤῆντη ̓  ὑμαὖ ΒοΙη6- 
ἐπίηρ ΘΙ οτρ5 ἰο ΟΥ ΔΡΡΌΙ65 0 5ου8 ΟΠ6, Π6Π06 ἴῃ ἃ δα Ξ56η86, 
“ἔο ΘΟΟΒΘ᾽ (ΟΡ6}]γ) ΔΠΥ͂ ΟΩ6 οὗ Δησίϊηρ. 

Τὴ {16 5816 ὙΑΥ κατά σι σϑηϊγ6 ΘΟΙΏ65 ἴο Τη1681] ασαϊηϑῖ, 
7αδϑὺ Ππκὸ {π6 Τιαὐϊη ἔπ, (6. 5. ΟἸΟΘΘΙΟἾΒ. ΒΡΘΘΟΉ {η ὙΘΥΤΘΙ) ; ὑπουρἢ 
ΒΟΣΙΟΥΥ κατά ἀοηοΐθϑ ΤΟΥ δῦ ΘΟΠΟΘΙῺΒ ΔΗΟΙΠΘΥ, 8:4 {7 
δῦ οχύοπαᾶβ ἴο δηα Ὀθ]οηρ5 ἴο Δ Οὐ ΠΟΥ. 

ΤῊ 6 οἱ τϑδαᾶϊηρ ἴῃ {15 ραβθθᾶρθ γὰ5 οὐ γάρ που, ἴοΥ ὙΠΊΟΗ 
σου 85 ὃν Θτηθηεξίοι ὙΠ] Ο ἢ παύαγ}}γ βιισροβίθα 10561, ΤΠ 
Ῥοβιύΐοῃ οὗ σου σπου ΠΟΘΥΟΥ 6 κατα, 88 ὁ Βῃου]α 
δχρθοῦ ἐκεῖνό γέ σου, Ὁτπιἃὰ ποὺ 15 τΤοιηογϑα Ὀγ Βύθατα οα [86 
Ῥοβὺ τηϑηβουιρὺ φαὺπουῖν. 

0. ὡς σὺ ἕτερον.---86. γρ. γέγραψαι: ὃ. 5ΙΤΏ}016 Π͵ΙαΒίγα οπ 
οὗ {Π6 οἸΠπρύϊο οομδίγτπιού! οι οοσήτοι 1 αἀϊδίορτιθ. 

18, τίς οὗτος- “ὙΠΟ 15 πο 3΄: 50 4. θ, οὗτος Ξε 8. ΟἿΘ γοῖϊ 
ΦΔΥΘ 5ΡΘδΙρ ΟΥἨ ὑβ]ηκίησ οἵὗὐὔἍ Τὺ τησδϑὺ οἴνοηῃ Ὀ6 γϑμῃμαᾶοσρα 
“πε. 

14, οὐδ᾽ αὐτὸς πάνυ--566 ποία Οἡ οὐ πάνυ, Πεποας. 8. 2. 
το 15 οἴνοῃ δααρθα “τξητθη61 οαπι558᾽, 

106. Μέλητος [Π6 Π8716 15 ἔγθατιθη ]γ πυϊύθη Μέλιτος. ὟΥ6 
ΟὨΪΥ ΚΟΥ ὑπαὺ ἢΘ νγὰ5 ἃ ῬΟΟΥ͂ ρΡοθύ, ΑΥὙἸΒθΟΡ Δ 65 ΒΡΘΘ ΚΒ 1 
ταὐίου οοπίοιηρύ οὗ σκόλια Μελήτου, απ. 1802. 6 σοὺ ἃ πιοβί 
αἰβίαβθθἕα] ᾿γρυ  σϑίοῦ οὗ [6 τη 5 ΙοοΚβ δ:πα οΠδυϑούου ἔΤΌΤΩ 
[16 5ῃοχὺ Ὀαΐ τηοβὺ βαυσσοϑύϊνθ βίο ΒΟ Βοογαίθϑ ΠῸΥ6 σῖνοα 
τι. ΤΠ6 1ηαϊοίχηρηὐ τγὰβ 1] ἀραϊηβὺ Βοογαΐθα ἴῃ {Π6 Ππδτη6 οἵ 
Μοϊοίαβ, θαὖ ἐπ6 τηοβὺ ἔουυ 8.16 ΘοοΌΒοΥ τγὰβ Αὐγύαβ, ΤῸ ὙΠ ἢ 
ΤΙΟΟῚ πγὰ5 δϑβοοϊαΐοα 1 [Π6 Ῥγοβθοτι]0Η. 

17, τὸν δῆμον- 85 τοραγᾶθ ἰδ. ασηιο᾽, 866. οὗἨ σπλΠ Πν ΟΥ 
χοβρθοῦ: Ηοιη. Οά. 15. 267, ἐξ Ἰθάκης γένος εἰμί, “ὍΥ τϑδο᾽. ΤῊΘ 
τϑδαϊηρ τῶν δήμων, “ἴτΟΙῚ Διηοηρ ὑπΠ6 ἀθηηθβ᾽, 1. 6. " οὗ 811 ἄθυηθϑ 
ἴῃ ὑπ σου], πυαδὺ θ6 θχρ]δηθα 85. ἃ ραν ϊγ6 σοηϊξῖνο ΡΙύ- 
{15 τγὰϑ ἃ ἄθηηθ οὗ [π6 ὑγ106 Οθοσορίβ. 1 ΒΘθιὴ5 8150 ο Πϑᾶγθ 
τὸς οδ]]οα ῬΙΦΠοΒ (πίθος, ὃ 781); 506 Βευύγηδηη οἢ οι. Π͵οϊά. 
Ὁ . 

ἐδ. εἰ νῷ ἔχεις -- ἢ γοὰ ΤΟΙΠΘΙΉΡοΥ᾽ : Πορ. 400 Α, εἰ νῷ 
ἔχεις, “1 γοῖι Ῥοδν 1 τη’, ΟἹ {Π6 οὐποὺ παπᾶ ἐν νῷ ἔχειν --: 
“ἴο "6 τηϊηᾶρᾶ᾽, 1,6, ἴο ἐπίομα, ργοροβο: ΤΏπο, ἱγ. 19, ΠΟΤ 
566 ποίρ. 

σ. Ρ. 2) 



ὅ0 ΧΟΤΗΥΡΗ ΘΟ πὰρ. Ἱ. 

18. οἷον τετανότριχα ---ν Τη]ρ}ὖ ΥΘ ΠΟΥ ὁ Ἰοπιρ- Παϊγοα Κιπα 
οὗ τηϑη". ΤῈ6 οομβίγποίοη 15 δὴ ᾿πβύϑηοθ οἵ δὐἰγθούϊοι Ξ 
τοιοῦτον οἷος: Μαᾶγ. 8 106. τεταν. ἔν. τείνω, τετανός, ιῦ Ἰοπσ 
βύγαϊσῦ Παῖγ. 

21. ἥντινα-- 50. “ἀο γοτι 851.2᾿: 50 ὅστις; ὁποῖος ; οἶδ, 8ΥΘ 
ΘΟΤΩΤΏΟΉΪΥ τιϑθα 1 θΘρΊΪηρ᾽ ἢ ΤΘΡΌΪΥ, ΘΒ ΘοΙ Πν ἴῃ {Π6 αἸδίοστιθ 
οὗ Αὐἱβδύορῃϑῃηβϑ. 

δ. οὐκ ἀγεννῆ-- “0 ἸΡΤΟΌΪΟ ομθ΄. ἀγεννής δια γενραῖος 
8Υ6 Οἴδθῃ πϑ6α ὈΥ βοογδίθθ σι ἃ ἐϊηρο οἵ ἸτοηΥ : Πορ. δ29 Α, 
οὐκ ἀγεννῶς μοι δοκεῖς...«λαμβάνειν : ῬῬπαοράτγ,. 2648, οὐκ ἀγ. εἰρῆ- 
σθαι: ἴῃ ὈοΤ ῥῬαββϑαρδβ οὐκ αἀγ. ΤΆΘΘ 5 “ὙΠ ἃ ΠΟΌΪΟ αἰβυοραχα οὗ 
Ταοὺβ ΟΥὁ γθαβοι᾽, 

22, ἐγνωκέναι ---ἰο πᾶν ἀροϊάθα προπ᾿, 1.6. ἴο ΠδΥθ 
τη 8 πρὸ δῖ5 τοϊηᾷ δθοαῦ {π6 απρϑύϊο, δηα [Π6 οουγ856 ἴο 6 
δαορίαα, 

2ὅ. κινδυνεύει-- " Ὦ6 ῬΥΟΌΔΌΙΥ 15᾽, οἱ, οπος. 2, 1. 

"20, ὡς διαφθείροντος τιβιι! ΠΥ ἰαῖκθη 85 αρροϑίἐϊοπαῖ, σ6Ὲ. 
ἢ ἐμήν ; οἵ. ΔΙοηοα. 19. 82. Τὸ 15 ΠΟΘΥΟΥ ῬΟΒΒΙΌ]6 ἐπαὺ {Π6 
σογήσηᾶ 5ΠΟῸ]α Ρ6 Ῥ]δοθα δἴξου κατιδών, ὡς διαφθ. ροϊῃρ ιν 
{Π6 ΓΟ] ]Ὡσ μου. 

27, ὡς πρὸς μ. πρός-- Π 5.0) ΘΟ ΡΑΥΙΒΟΙΒ π0 Βθοοηᾷ 
ῬΥΘΡοβι οι 18. ἸΒΌΔΠΥ οὐ οα : Κορ. δ4δ Ἑ, ὡς πρὸς παῖδας 
ἡμᾶς παίζουσας -- πρὸς ἡμᾶς : [(οᾳ. 906 Β, ὡς ἐν κατόπτροις αὐτῶν 
ταῖς πράξεσι... καθεωρακέναι. ῬοΙΘΕΤ.65 ΠΟΥΘΥΘΙ ὙῸ6 Πᾶνα {Π6 
ῬΥΘΡοβιύοη στορθαίθα : Κορ. δὅϑ Α, πταίσαντα ὥσπερ πρὸς ἕρματι 
πρὸς τῇ πόλει: 566 ΒΘΚΙΚΟΥ 5 ποίθ. 

28, τῶν πολιτικῶν---ποιύ. “ἴο ὈδρΊη ΟἿ ῬΌ]1Ο τλδίξουβ᾽, 
ΟΥ̓ ΤΏ8.86. ὙΠ μόνος (Φονγοὐ). ΤΠ τηγίῃτη οὗ {Π6 βθῃΐθῃοθ 15 1π 
ἔα υοῦν οὗ {πὸ ΤΟΥ͂Θ  ; ὈΘΒΙ 65 ΥΏ1ΟΠ τὰ πολιτικά 15. ἃ ΘΟΙΏΤΊΟΝ 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ : ΤΠΏπο. νἱ. 1δ, διάφορος τὰ πολ. “ οὖ γαγῖδη06 ἴῃ ῬᾺΌΠ1Ο 
τη ἑουβ᾽᾽. 

29, ὀρθῶς γάρ---580. ἄρχεσθαι, “186 τἱρῦ γᾺΥ 15᾽. 

80. ὅ τι ἄριστοι----- χιιαην ορίϊηιϊ, οἱ. Μδᾶν. 8 90. 

88, ἐκκαθαίρει---᾿ ΟἸΘαΥ5 Δυγῶν ᾽, ΠΚ6 γοραβ Π ΌΤη ἃ σαγάθῃ. 

84. ἔπειτα---“ ποχί᾽, ΟΠονΙησ πρῶτον μέν. ῬΙαίο δῃηᾷ 6- 
γί ΘΠ 5 π|86 ἔπειτα ἴῃ {π815 βθη86 σπινμοιῦ δέ. ΤΠπογαϊᾶθ5 
τΥϊΐο5 ἔπειτα Πα ἔπειτα δέ ᾿πα θυ  ]γ. ἐπιμεληθείς, “ αἴξου 
ἰδκίηρ ΠΟΥ 15 οαγα᾽; ἴῸ} 80}. οὗ, Μοπου. 9. 852, 



ΔΟΤ ΟΦ. "γ] 

ΟΗΑΡΤΕΗ 11. 

ΤῊ6 παύατο οὗ {Π6 ομδυρο---β“οογαίθϑ 15 δοουβοα οὗ τηδκίηρσ 
ΠΘῪ ροᾶβ δῃᾷ ἀθηγίηρ Π6 οΪά οὔθϑ. ΕΠ γΟ ἀθο]α 65 
ἐπαῦ πΠ6 ΑἸΠΘΉΪΔ 15. Ὑ7111 ΠΘΥΘΥ ᾿ἰβύθη ἴο ΤΘΆ 500 1 τηϑύξουβ οὗ 
γ ρου. ΤΉΘΥ Θυθῃ ἰΔαρ αὖ ᾿ίηι. 

2. ἀφ᾽ ἑστίας ἄρχ.---ἃ ῬΥΟΥΘΙΌΪΆΙ ΘΣΧΡΥΘΒΒ10Π, “ ῬΘρΊΠΠΪηΡ᾽ 
αὖ [6 θαυ", [Π6 δϑηίγαὶ ροϊηῦ οὗ {π6 ἤοσβθ, 1.6. βοΐης ἴο 
ὍΤΟΥ 1 ὃ ΤΟσΌΪΑν δα οἤβδροῦμϑὶ νὰν. ἈΠΟΙΒΟΣ ΧΡ ί 0 15 
ἀπὸ τῶν οἰκειοτάτων, “ ῬΟρΊΠηΐηρ δὖ ΠουηΘ᾽᾿, ΤῺ ῬΓΟΥΘΙΌ 15 8150 
τοδ ἀφ᾽ Ἑστίας, “Ὀθοδιι5θ6 {πΠ6 ἢνβὺ οἴΐουϊηρ τγὰ8 τηϑᾶθ ἴο 
Ἡβίϊδ"᾽, “ῬΡΥΟΥΘΥΙατὴ αποα ΠΡ θαὕαΥ, [616 1 τ ϑ] Δ 7 ῬαΥ ΘΠ, 
ὯἋ(6 115 αἱ 1Π Δ]Π1ΑΟ ΘΌΠΘΥΘ ᾿ΠΟΙρουθηῦ ᾧ 8ι8, Ὑ6]1 αὖ {ϊ8 αιιὶ 
ἐ886ηϊ χιιοάαην ἴηι 6676 ργΥϊηποΐρ68". 

4, τί καὶ ποιοῦντα--- πα οαπ ἰὸ 6 ὑπαὲ γοῖ ἄοϑ᾽ καί 
δἴγοϑ Δ ΘΙΏΡΠ 8515 85 1 6. 2, τί γὰρ καὶ φήσομεν ; δῦ αΥ6 ὙΘ 
ἴο βαγῦ παρά. 61 π|, τί γὰρ ἄν τις καὶ ποιοῖ; αδὺ οοιϊὰ ΟΓΘ 
40 : 

θ. ὦ θαυμάσιε-- 50 Ποποα. 1. 7, ΠΟΙ 566 ποΐθ, Ὅ Ππᾶγθ 
1π 0815 ἀϊδίορτιθ βθυθυα] ᾿πβίϑμοθϑ οὐ ἃ βἰτηῖιαν ἕουτη οἵ Δ ΥΘ655, 
{88 δα]θούϊγο θυ ρ]ουθα Ὀοΐηρ οἴη ᾿γΟ ΠΟ 8}1Υ ᾿πρΡτορυίαίο. 

δ. ὡς οὕτω γ᾽ ἀκοῦσαι. [πδῦ ἰο Πρδτ᾿---ὧδς ἀκοῦσαι, 11. 
50 ἴὰᾺ δἃ5. πϑαυϊηρ ροοΘδ᾽, 8ὴ ᾿ηῆηϊγν οὗ ζἱηυϊἑαξίοη, Ἰ1π ὡς 
εἰπεῖν, 566 Μίδαν. 8 151, ἀιιὰ ποῖθ οὐ ΤΉΏπο. ἱγ. 14. 

οὕτω ἴῃ 5.10 ῬΏΤΑΒΟΒ 15 8 Θχριθῦϊγθ, ῬυΟΌΌΪΥ ἀθηοίπρ ἃ 
γᾶν οὗ {Π6 Πδηα ΟΥ̓ ΒΟΙ16 5110 σοϑίασθ, ΒΙΘῊ 1 ΤΩΔΏΥ Οδ 565 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ΤΟΡΥΘΒοηὐορα ὈΥ ΟἿΥ “7}α5ὺ᾽: Οογᾳ. 404 5, μίαν οὕτως 
ὀνομάσαι οὐκ ἔχω: πηι. Μεϊά. δ87, ἐν διατριβῇ οὕτως ἰδίᾳ (5668 
Βαύῤίχηδηγ 5 ̓πΠθχ). ΤΏΘΥΘ 15 ἃ 5᾽1Π118} τι886 οὗ δῖε. Ηοσ. Οα. 
11. 11, 14, δὲ. ἐθηιογ6 ἑασοηίο8 : ΤΌΥ, Η αι. 111. 2. 12, εἷς βαἰἶϑ8. 

8. νομίζοντα .---᾿ ΔοκπονΝ]θαρίηρ, 6] 1Θυ]ηρ᾽ 1ῃ ̓: ἴῃ {Π15 5ΘΠ856 
νομίζω 15 αδοα 1 ἃ ΒΡ] δοοιβαίῖνθ, ΑΙ ΕΠΟΌρΕ ῬΟΒΒΙΌΙΥ {Π68 
1.11 ῬΏγαβθ σπου! ΡῈ νομίζω θεοὺς (θεοὺς εἶναι). 

10. μανθάνω’ ὅτι---Ἱ 566, (10 15) θοοδιι56 οἷο. τὸ δαιμόνιον, 
566 ΑΡΡομᾶϊὶχ ἃ. ἑκάστοτε-- [ΤΌΤ {1πὴ6 ὑο ἐϊπ16, 110. “Οἢ ΘΔΟΠ 
ΟΟΟΔΒΊ0 (ὑπῶὺ 1ὑ ΠΡΡ61Π5)᾽. 



8 ΚΟΤΗΣΥΡΕΘέδέσεαν. ΤΕ, 

11. καινοτομοῦντος---80 ὅ. ὁ: οἷ. 2 ΤΊγη. 1Π. 1ὅ, ὀρθοτομεῖν 
τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. ΤῊΘ ταύρου 15 ἀθσυϊγθα ἔγοια οιυἰέϊης 8 
Ῥϑίῃ οὐ Ῥαββᾶρθ. 

19. διαβαλώῶν ---ἴο Θχοῖία Οαΐαγη, ΟΥ̓ Ῥτθ) παῖοθ᾽ : 566 ποίθ 
οὐ ΤΉπο, ἴγ. 22, ἘῸΥ οομβία, οὗ, ἔρχεται κατηγορήσων, ΒΌΡΥ. 
Ἱ 926: 

17. οὐδὲν ὅ τι οὐκ-- ὅστις 15 ἀ5ΈΔΠῪ [Ο]]ονοα ὈΥ̓͂ μή, δὴ 
οχοορύϊοῃ θϑίηρ {Π6 Ῥῇγδϑο οὐδεὶς ὅστις οὐΞΞ ΘΥΘΥΥ. ΤῊ15 ῬΏΤΘΒΘ 
(νι πουῦ ἐστίν) 15. ῬΥΘΟύΟΔ ΠΥ Θαπιναθηῦ ἴο ἃ 51Π6016 ποτα, πα 
15. ἀθομπηθα ὈΥ αὐἰγϑοίϊοη, σθη. οὐδενὸς ὅτου οὐ, αδὖ. οὐδενὲ ὅτῳ 
οὐ, οἷο, 

19, ὁμόσε ἰέναι --ἰο οΪοδα τι {Π6 ἴοοθ, οουὴθ ἴο ο]056 
απδγίουβ᾽, 

ΟΗΑΡΤΈΞΒ, 1Π7. 

Βοογαίοβ ἄοοϑ ποῦ τηϊηα μοῖηρσ ᾿Ἰδπρῃοα αὐ, Ἠθῤ 15 αἰναϊα ἐπαῦὺ 
ἢ Πδ5 οχοϊ θα βϑυῖοιιβ ρυθ) αϊοθ ἃ5 ἃ ἀδηρθγοτιβ ᾿ππουδίου ὈΥ͂ 
ΟΡΘΗΪΥ ἀγονῖηρ τ μαὺ Ὧ6 ὑΠ1η15, πα αἰβουββιηρ ἢ ΔΠΥ ΟΠ6 
ὙΠΟΥΏ ΒΘ πηθοίβ, 

2. οὐδὲν πράγμα .---Πὸ τηδίίογ᾽᾽; 50 Οογ4. 4478: οἔ, οὐδὲν 
μέγα, Μέποα. 8. 12, 

4, ὃν δ᾽ ἀν---- “ΏΠΘΉΘΥΟΥ {πο Ὺ 566᾽, οἴο. Α5 {π6 δῃηΐθοθ- 
ἀρηὐ (τούτῳ) 15 πού ΘΧΡΥΘΒΒΘΑ ΜΙ θυμοῦνται {Π|6 οομδίγ οὐ! 15 
ῬΙΔΟύΟΔ ΠΥ οαπϊγα]θηῦ ἰο ἄν (ἐὰν) δέ τινα Κιτ.Ὰ. δ] δατ οοτα- 
ΡᾶΤ65. ὅορῃ. Τγαςῖ. 900, ἔκλαιε δ᾽ ὀργάνων ὅτου ψαύσειεν τ" 519 
νγορὺ ΠΘΠΘΥΘΙ 5Π6 τοπο θά ΔΌΥ οὗ {πΠ6 Γατηϊύαγθ᾽, 

ὃ. τοιούτους---' ΒΙΙ0Π 8.5 ὨΪΤη561{᾽, 

0. εἴτ᾽ οὖν-- οὖν ἐππ5 πιβϑᾶ “ΠΏ Ρ] 165 {πῶ ΠΟ Π ΎοΥ βἰᾶθ θῸ 
ἰλΚθὴ 10 ΘΟΠ]65 ἴο {Π6 5816 {τη 5 ̓ Μδᾶν. 8 2606; 4ροϊ. 888, εἴτ᾽ 
οὖν ἀληθὲς, εἴτ᾽ οὖν ψεῦδος" ἀλλ᾽ οὖν, κιτ.λ. 

9, σπάνιον-- Ξο]άοτῃ 566, 110 “ βοαγοθ᾽, 

11, ὑπὸ φιλ.--  ὈΥ τοαβοῦ οὗ 11 ἔγ16 1] Π655; 1. 6. ΤΗΥ͂ 
ΠΚΙῚΡ᾽ ΤΟΥ 811 Τη6ῃ ἃ Πα ΤΥ ΜΙΒῺ ἰο θαηοῆῦ ὑποῖὴ ὈΥ ΠοΙρίηρ ἰο 
πα ουὖ ἐΠπ6 ὑσαίῃ. 
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12, ἐκκεχυμένως --Βο ΟἸ0. Οτγαΐ. 1. 84. 00, εγιιαϊ νοὐϊδ οηυυΐα 
χιιας βοηζίοθαηι : ΒἸῖπ. Εἰ. ἴ, 20. 20, 4,56 αἴοογε. 

18. ἄνευ μισθοῦ---“ στὐπουὺ ἔδ66᾽; ἴῃ ὙΒΙΟῊ τοϑροθοὺ Βοογαίοϑ 
ΑἸ ογθα ἔσοση {Π6 ΟΥΙΠΔΥΎ ΒΟΡΠΪΒύβ ΟΥ ἦ ῬΥΟΐΘΘΒΟΥΒ Οὗ ὙΙΒΌΟΤΩ ἢ 
ὙΠ056 Πρ ἀοιηθη 5 ἢ6 οἴΐθῃ τυϑίθυβ ἴο : 566 4ροϊ. 198 5ᾳ.; οἵ, 
Ῥγοίαφ. 811 Α54. ΏΘΙΘ 5660 δ΄ αγίθ᾽ 5 ποΐβ οἢ. σοφιστήν. προσ- 
τιθεὶς ἄν, 50. μισθόν Ξε 1 που]α φοἸΔα]ν ον ἃ ἔθ 1, 1 οἷο.ὄ 

10, παίζοντας ... διαγαγεῖν---“ἰο σοὺ {ῃγοαρη {πΠ6 {τὴ ἴῃ 
οοαγὺ ἢ βροσύ δηα Ἰααρ τοΥ ᾿; ἐπ 860. ῬΑΥ ΟΙΡ165 Τοῖου ἴο 81] 
1. οουγύ, ᾿ποἸ πα ]ηρ ϑοογδίθϑ. 

17. τοῦτ᾽ ἤδη -“ἐπόη, τὸ Ὀδοογηθ5 ἀοπθέξα]᾽ : ἤδη τε" ΤΠ ΘΠ 
6 ροὺ ἴο {Π15᾽. ὅο Δοποω. 12. 8. ὅπῃ ἀποβ., “ἴῃ ψΠπδὺ πᾶν 1ὖ 
11 ἔπτη οαὖ᾽΄. ΑΠοΐΠΘΙ γϑααϊηρ 15 ὅποι, "ΕΙοΥ", 1. 6. “ἴο 
συ αῦ 556 1Ὁ 11 ΘοΙηθ᾽. ἘῸΓΣ {Π6 τι38 οὗ πῇ, ποῖ, αηᾶ ποῦ (3) 
ΜΠ ποτα οὗ αἰγδοέϊογ, ΟΥ Ταούϊοι 5686 114. δα Βοοίί. 

18. ὑμῖν τοῖς μάντεσιν .-- {Π15 15 ἃ ΠΙοὐ ἐπαὺ ἘΠ ΠΎΡΉΤΟ πὰ 
1Ὲ ΒΟΙῚΘ Βοχύ ἃ ῬΥΟΐΘΒΒΙΟΠ8] αἰνίηθ; γγ76 Πᾶνθ δ᾽ γοδᾶν βθθὴ ἐπα 
Β6 ρυὺ ἰουγαχα τηαϑύξουβ οὗ υϑ]] σίου ἴῃ [Π6 ΔΒΒΘΙΆΌΙΥ ; οἵ, 2, 10. 

20. σύ τε--που]ᾶ "6 ΤΟΊ ΠΑ] 10] ονσθα ὈΥ ἐγώ τε, Ὀπὺ ἐπ 
ΟΠ ΒΥ οὕ] Ο) 15 ΒΠΡΉΙΥ δἰζουθᾶ. 

ἰῦ. οἶμαι δὲ καὶ ἐμέ---ἰΠ 15 δοοιι5. 15 ἕο Ὅ6 ποἰθᾶ. Τῦβιδ ΠΥ 
ΕἸ [Π1ΠΚ 1 5}8]] ἀο᾽ 15 οἶμαι ποιήσειν, οΥα5 ἴῃ ἀρτοοηθηΐ ΠΗ 
[Π6 βιθ]θοῦ οὗ {π6 γϑυρβ Ὀθίηρ 1ῃ {Π6 ΟΠ. οα86. ΤῊΘ 86οῦϑ. 
ηα 1ηἴ. Θομβύνποὐϊοῦ 15 ΠΟΥΤΘΥΘΥ ῬΘΥΘΟΌΥ δ 1551016, απ 15 
τι866α ΠΟΘ. Ὀθοδθ6 1ὖ ὑγὰβ ΘΒΙΤΆΌ1]6 ἰο ΘΧΡΥΘ55. ὑΠ6 ῬΥΟΠΟῸΙ 
ΘΡΊΡ δ ὐοα]γ. οἶμαι δὲ καὶ αὐτός που Πανθ Ὀθοπ ΘαΌΔΠΥ 
οοχγθοῦ; οὗ, Ν᾿ρρ. δ05 σ, βουλοίμην ἂν ἐμέ τε δύνασθαι κ.τ.λ. 

ΟΗΑΡΤΈΕᾺΝ ΤΥ. 

Βοογαῦοθθ δ5 ΚΒ ἘΠ ΡΗΤΟ πτμδὺ Ὀαβίηθθ5 Ὀυΐηρ5 Ὠΐπη ἰο δοτιτέ. 
Ηθ 15 ροΐηρ' ἴο ργοβθοιιύθ ἢ15 Τα ΠΟΥ ῸΣ οδτιβίηρ ὑμ6 ἄθα! ἢ οὗ ἃ 
Βανθ. ῬΙθνυ τη ]κ65 1 15 ἀπέγ ἰο ἄο 5ο. Τὴ δον ἐο ϑοογαΐοβ 
ἘΠ ΠΣ ῬΏΤΟ δοκηον]θᾶροα ἐΠδὺ Π6 15 Ροσίοοῦ ἴῃ {πὸ Κπον]οᾶρσθ οὗ 
ἢ15 ἀπύν ἴο {πΠῸ ροῦβ, ᾿ 
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2, φεύγεις --“ 816 γοτι ἀοίθηααηὺ 1 10 ΟΥ Ῥγοβθοῦίου Ὁ αὐτήν 
ΘΟΡΊΉ,. 8.00. 1116 γραφήν, 1. 8, Τνο ΠΠπΠ65 Ὀ6]ῸΝ τίνα 15 οὗὁ ΘΟΌ56 
γτηδ80. 8.60, οὗἩ {86 οὐ ]θοῦ. 

6. πετόμενόν τινα--- ϑοογαία5. ῬΙαγβ οὐ ἐπ ἄοι]6 τηθδηΐηρ 
οἵ διώκω. ὅ᾽0 1 {Π6 1668] Ἰδησιαρα οὗ βοοι]δπᾷ [Π6 ργοβθοαΐου 
15 0Π6 ) 1816}. 

7. ὅς γε--5οο1:ηρ ὑπαὺ Π6᾽ ΞξΞ φιιΐρρε χιιΐ, 

14, φόνου- πογᾶθ οἵ αρσοιιδίγι, σοπαοημιΐη, οἷο. ἰῶκ ἃ 
σοηῖίνα οὗ ὑπ ομᾶυρθ : 566 Μίδαν, 8 61. ΤῊ οομβίγποίίοη 15 {16 
5816 1η Τι Δ. 1. . : 

10. ὅπῃ ποτὲ ὀρθῶς ἔχει-- “ΠΟΥ 1ὖ 15 τἱρη δ᾽, Ξε υπαῦ 15 {Π6 
γἱσηῦ ὯΥ ἴο δού. 1Π6 βαθ]θοῦ μδ5 ἕο θ6 ππάουβίοοᾶ ἴγοια {Π6 
οοῃἰθχῦ, βουηθυγῃδῦ Ὁ] γα Ϊγ. α!]θαπτα ὑπουθίουθ βυσσθδὺβ 
ὅπῃ τοῦτ᾽ ὀρθῶς ἔχει : τοῦτο τηθϑδιηϊηρ “ἃ 4ποβύϊοῃ Π|κ6 {Π185᾽. 

17. τοῦ ἐπιτυχόντος “ἴῃ {Π6 ῬΟΎΤΟΥ οὗ ΔΗΥ͂ ΟΦ ΠΟΘ ῬΘΥΞΟΠ ἢ: 
Πορ. ϑὅῶν, οὐ γὰρ περὶ τοῦ ἐπ. ὁ λόγος, “[Π8 αἸΒοιβδίοιι 15 ποῦ ΟἹ 
ΒΟΙΏΘ ΟΔΒ8] ΒιιὈ]θοῦ ̓: 50 οἴὔθη ὁ τυχών Ξε ψιιέυΐξβ, οἱ τυχόντες, 
ΟΥ̓ΔϊηαΥ ῬΟΊδοη8. ΒῸΥ {πθ6 ρθη, ἀθηοίϊηρ [Π8 Ῥϑυβο ἕο ὙΏΟΙΏ 
Βουῃθύμιηρ δείοηρ8, 5886 Μδάνις 8 ὅά4: οἵ, αογᾳ. ὅ00 Α, ἄρ᾽ οὖν 
παντὸς ἀνδρός ἐστιν ἐκλέξασθαι; “15. 1ὖ ἴῃ ΘΥΘΙΥ ΟΠΘ᾽5 ῬΟΝΟΥ ἴο 
ΤΊ 6 [ἢ6 βϑθούϊοῃ 3 

ἐν. πόρρω... .ἐλαύνοντος.---“ΟὩ6 ὙΠΟ 15 ΔΙΤοδν ἴα δαναποοᾶ 
ἴῃ ψΙβαοιη᾽ ; ΟοΥγ. 480.ν, πόρρω ἀεὶ φιλοσοφίας ἐλαύνοντας : 
Οταίμψὶ. 410 ν᾿, πόρρω...σοφίας ἐλαύνειν : 8150 τΠ ἥκω, πορεύομαι 
αἴθ. σοφίας 15 α ραγίϊεϊυς σουλίϊνο, οἵ. ποῦ γῆς ; Πιις υἱοϊηίαο 
οἷο. ἐλαύνοντος- ἰγίυϊη(, ΟΥ ριιδ]ΐης, 50. τὸ πρᾶγμα. 

19, πόρρω μέντοι---“ ἴαγ' ᾿παθοα ᾽. μέντοι ΠΟΥ 15 ἃ ΘΧΡ] Θύϊγ9 
ὙΠΟ Ὴ ΘΙΏΡΠΑ5ΙΖΘ5 {Π6 ΔΏΒΘΥ; 50 Π͵οποα. 8. 14. 

20. ὁ τεθνεὼς ὑπό---50 Π͵όηοα. 14. 4θ, τελευτησάντων ὑπό: 
ΒΟ ΟΥΒ. 816. Θααϊγδιθηῦ ἤο Ῥάββινο 5 84 ἃὺθ οοηβίγποίοα 
ΘΟΟΘΟΥΟΙΠΡΊΥ. 

21. ἢ δῆλα δή -Ξ' οὗ Θο.17568 10 15΄᾽ : οἵ. ποίθ ομ Ζ7]όηθα. 1. 4, 

24, οὐ τοῦτο μόνον δεῖν- “Ἰηϑἰοαα οἵὨ ποοῖπρ ὑπαὺ {15 Ο᾽8 
Ῥοϊηῦ τητιϑὺ θ6 ουβουνοαᾶ᾽: δεῖν ἀθρϑηαᾶβ οἡ οἴει. Τῦ βΘθῃ8 Ῥ]αΐη 
{παὺ ἘΠ ΠΥ ΡΏΤΟ 15 ΠΟῪ Βροδκίηρ τ] ἢ ργοαῦ νοὶ Π1γ, πιϑνοαῦ 
ἰδ κῖηρ {ἰγη6 ἴο Διυδηρο Π15 1ἀθα5 Δ} Βα ηίθη 65. 
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27. ἐάν περ- -“1Ἰπαἀοο6α᾽, πού “Θγθη 1{᾿. Τα ΠΎΡΓΟ 15. ΞΡ68Ὲ- 
1ηρ οἵ {Π6 ρο!]αίοη ἱπουγεοᾶ ἘΥ Πνηρ 1 ἃ ΤΌΤ ΘΥΟΥ 85. {Π6 
Π181}) ΤΘΆΞΟΙ [ΟΥ̓ Ῥγοβθουσίηρ Ὠΐγ. 

29, ἀφοσιοῖς- 5]. ἴδον ἐάν: οἵςΞεό-ῃς. τῇ δίκῃ, ἀεί. οἵ 
16 1ηϑὐσιπηθηῦ τι ἀφοσιοῖς, ἐπεξιών Ὀοίηρ δααθα 1η Θχρ]ἃ- 
ῃδίϊοη. Νοὺ “ΌΥ ργοβθοαίηρ 086 5αϊ᾽, ἴοΥ ἐπέξειμι ἴα Κο5 αἀδ΄. οἵ 
{Π6 ῬΘΙΒΟΙ ΟΠἾΪΥ. 

80. πελάτης---ἃ Ὠἰγοα βογγδηΐ᾽: ἀδυϊνθα ΟΥ̓ ΘΥΔΙΠΤΗΘΥΊΘΤ5 
᾿ οΙα πέλας, πελάζω : ΘΟΙΏΡΔΥΘ Πακο χΥυ. 1δ, “6 νυοηῦὺ δηα οἵπερ 

πίμιβοῖ  ἴο 8, οἰἰ1Ζθη οὗ ὑπαὺ ὀοπηύνυ᾽. 
ΤῊΪ5. ῬΘΥΒΟΙ 15 ΘΙΒΘΎΠΘΙΘ ΟΔ]16α ἃ θής, ἃ ποτα ὙΒ1ΘῊ ΟΥἹΡΊ- 

ΠΔΠ1ν τηθϑηῦ 8. 867} οὐϊδομθα ἐο [Π6 501. Υ̓μαΐθνου. ΠΪ5 δχϑοὺύ 
ΟΠ 0) τγαβ, ἢ6 γὰ8 ποὺ δ οἰκέτης ΟΥ̓ ΒΙαγο, Ὀτὺ ἃ 766 781}. 
6 οομαποη οὗὨ 5.0} ΠΙγ αὶ ἸὩΡΟΌΥΘΥΒ νγ85 ΡΥΟΥΘΥΌΙΔΠΥ πγθίοῃθα, 
διηα ΤΠ 61} Ἰοὺ ἃ Παυὰ οπ6. 

᾿ς 86, τοῦ ἐξηγητοῦ---(Π6 Θχροπηᾶογ᾽, ὁ ἐξηγούμενος τὰ ἱερά, 
ἩΔΥΡΟΟΥ. ἐηπέ6)}γ765 σαδγθηνοηϊαγιίην οὐ {ιυγῖ8 δαογὶ. Οἷ, οι. 
Ἑπιοῦα. 1002 (1 ἃ ὁ856 οὗ Πη7 67), ἦλθον ὡς τοὺς ἐξηγητὰς, ἵν᾽ 
εἰδείην ὅ τι με χρὴ ποιεῖν. ΤΉΘΙΤ αἀα165 Ο͵6 0 δχρουσμα {Π6 
Ια δα ἰγϑαιθοη. 1. ὁ8565 οὗ Ρο!]αύου δα τϑ!!ρίουβ τηδύξουβ 
ΘΘΠΘΥΘΪν, δια ΤΠΘΥΘΐου Θ 1. 5.0 τλδύθυβ 85 0Π6 σα] οὗἉ τατιγοσ. 
'᾿Ιτηϑθαβ ((ἴο88. Ῥίαΐ.) βαγ5 ὑμδὺ {Π6Υ Τουτηθα ἃ Ὀοατα οὗ {ῃγ68 
ΘΠ ἡ ῚΘ ΠΟΤ] δία Ὀγ {Π6 Ῥυίμίδη ΟΥ̓ΔΟΙΘ. ΡΙαΐΆΣΟΒ, 1165. 
6. 2, 588 ὑμαὺ ΤΠοβθαβ τηδᾶθ {πΠ6 Ἐπιραίσιαδθ ὁσίων καὶ ἱερῶν 
ἐξηγητάς ; Ὀσὺ τὸ ΜΟΥ ἢ 5 ῬΟΒΒΙΡΙΥ ΠΟ ΟΠ ΟἾΔ] τη ηΐηρ 1 {Π15 
Ἰηβίδηθθ. ᾿ 

Τηβίρδα οἵ χρή τὖ ὙΦ Ὀ661 ῬγΟΡοββᾶ ἴο τϑδᾶ ἐπ6 ορύ. χρείη, 
ΟἿ {86 στουπα ἴδει 10 15 ΒΕ Ρογαϊηδίθ ἰο πέμπει, ΜὙΒΙΟΉ 15 υἱσίτι- 
ΔΙ οαυϊναϊοηῦ ἰο ἃ Ῥαϑὺ ἰθη86. Τὴ6 1πηα]οαύγθ 15. ΠΟΎΤΘΥΘΥ 
οἴδοι ὑππ|5 οι η, ΘΒ ΡΘΟΙΔΠ1Υ τ ἢ γον 5 Δ] ΘΧΡΥΘΘΒΙΟΙΒ ΒΌΘὮ ἃ 5 
χρή; ὙΏ1ΟΗ ἀδποίοθ {ΠῸ6 ἢχϑα σα]65 οὗ στρ πα 1α5ύ1066, ἘῸΣ 1ῃ- 
Βίϑμ065 566 Κα! δα γ. 

57, ὡς ἀνδροφ. καί -“ τοραγάϊηρ, ΗΠ) ἃ5. ἃ Τοῦ δη 
ἐπ᾽ η]ῖηρσ 10 πὸ τηδίζον, οίο.ἕ ΣΕ ΡΉΤΗ͂Σ, ὄν, δοο. ΦΌΒοΙαὐθ 1ἢ {Π6 56.856 
οἵ ε]υϊηϊείης, ϑοϊϊουΐης, οἷο. : οὗ, ΔΙσοποα. 10. 10, 

40, ταῦτα --ἰ ἢ ἀγανακτεῖ. 

48. οὔτε... οὐ δεῖν.--- ΠΟΥ ὁγο 1ἢ Π6 δᾶ 15 1 υἱσῆΐ, ΠΟΥ 58 Υ, 
οὐο.᾽ αϊΐθ γτϑοι]α.ν ὑπὸ βθηΐοποθ που] χη ἐπιι5---οὔτε ἀπ., 
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οὔτε... ζημίας ἀξίῳ ὄντι, ΟΥὨ {πογ6 τηϊσῃῦ ΡῈ 8ῃ δρβοϊαίθ 60η- 
βἰγπούϊοῃ, “Ὁ απ τἱρση δ᾽ οΥ {π6 116, Α5 10 βίϑη 8 [Π676 15 8 
ΒΠΙσηῦ ἸγΥθστ]ΑΥ Ὑ ΟΥ̓ἊΔΗΘΟΟΙ αἰ ΠΟ, ἃ δεῖν 15 Ῥαῦ 85 ἃ α6- 
Ῥοπαρθηύ ἴηΐ,, 85 1 φασίν δα σοηθ Ῥοίοσθ δηα ποὺ ὥς φασιν. 
'ΤῊ6 ζΟ]Πονῖηρσ ἀνόσιον εἶναι 8.150 ἀθΡ6η) 5 ΟΠ. φασίν, ΟΥ̓ ΟΠ {δ6 
1ᾶθῳ οὗ “ΠΘῪ 580, ὑΠ6Ὺ τηϑὐδῖιν᾽, ὙγΏ10 ἢ) [η6 βθηξθηθθ ΘΟΠΥΘΥΒ. 
ΓΉΘΥΘ 15 ὃ Βουη ϑὺ ΒΙΤΏ1| 8} ἸΤΥΘΘ Ϊ]Υν, Δοπεα. 10, ὅ. 

Βέδ!]Πραῦγη οογηρατοθ Ποῦ. 20 ν, τόδε γε μὴν, ὡς οἶμαι, 
περὶ αὐτοῦ ἀναγκαιότατον εἶναι λέγειν, ὝΠΘΙΘ εἶναι ἀοΡΘΠ 5. Οἡ 
οἶμαι : 8150 ΟΤο. 46 ΟΓ΄. ἴ. 1. 22, αἴαπρ, εἐὲ ρίασοὶ ϑ᾽οϊοιβ, απ86 
11. ΤΟΥΥῚΒ ΟΊ ΟΣ 8 Ἰ5ΈΠῚ ΠΟΙΗΪ ΠΤ ΟἸΏΪδ, σγ6αΥ. ϑΌΘΗ 
ἸΥΤΘΟΊ ΠΥ Θ5. ΘΥΘ ΘΟΙΏΤΠΟΝ ἴῃ 0Π6 Ὀαϑὺ τυιθδυβ, ἼΟ 806 56] όσα 
[86 5αγθβ οἱ βύγιοῦ συδιησηδί]οα] ΓᾺ]65, 

45. οὐ δεῖν---αἴζεν οὔτε [Π6 οὐ Ὀοΐογα δεῖν 15 τοαππαδηὺ δα 
Πδ5 ΠΟ βθραζϑίβ ἴοσοθ. 

47. τὸ θεῖον --[Πμ6 ἀϊνίηθ Ἰαττ᾽ : οὔθ Ξε ἔπ αἰνιυ: ΤΉΠο. 
ν. 10, τῆς πρὸς τὸ θεῖον εὐμενείας, “ὑπ ἕφνγουν οὗ Πθδυθη᾽, 

49. πρὸς Διός---ἴπ {Π6 πδῖη8 οὗ Ζροιβ᾽- -πρός ἔππι5 πιϑϑᾶ 
ΘΙ ΤΑΥ͂Θ. ἸΤΡΙ165 80 ΒΡΌΘΔΙ ΟΥ̓ ΒιΡΌ]]οδ οι Ξε (1 Ῥοσ γοῦ, 1 85Κ 
γοπ᾿, Τῦ 15 ὭΘΥΘΥ 80) 8 ΠΥ δ 0 Οὐ οί, ΒΙΘΗ 15 ΘΧρυ ββθα ὈῪ 
γνή ΟΥἩ μά ψι {88 δοσαδβαίγο, 

ἐν. οὑτωσὶ ἀκριβῶς- --“ὑμπ5 ἔΠ1|γ᾽, ἀκριβῶς ἰγη}]1165 δαταδὲ 
Κηαοσν]θᾶρσο οὗ ἀοέαϊ 8 απα γραγέϊοιϊαγβ. ΤῊῸΒ τῇ {πῸ Νὴ Ταβϑίδ- 
τηθηῦ 1ὑ 15. οἴδθηῃη γυϑηδουθα αἰϊσοηίϊῃ, 1. 6. αὐ ογέον, ΤΠ Οἢ ἨΔΒ 
{Π|6 Ξ81ὴ6 ἕογοθ ἴῃ Τιδίϊη. 

ὅ8. μὴ αὖ σύ---ἴῃ γοῦν ἐατηι᾽, 8.5 Ὑ7611 ἃ5 γΟυ ἐδ ΠοΥ ΠΟΤᾺ 
γοῖι 8606 56. 

δ4. οὐδὲν... ὄφελος ---κ- “1 Βῃουα 6 οὗ πὸ ροοᾶ᾽: 50 16 58 
“πγμαῦὺ 15 ὑῃ8 σοοᾶ οΓ {8153 οἵ, 4γοϊ. 28 Β, ὅτου τι καὶ σμικρὸν 
ὄφελος. 

δῦ. διαφέροι Ἐ1θ.-- -Π Π ΡΏγο 5Ρροακβ οὗ Ὠϊσηβο] ὈΥ ΠΔΙΔΘ6 
1 ΟΟΙΒΙΘΥΘΌΪΘ ΘΟΙΩΡΙΔΟΘΠΟΥ, 8:4 {πη ἴῃ {Π6 ποχὺ οἰδῖιδθ 
γουθυΐβ ἴο {μ6 βγϑὺ βϑύβοῃ : οὗ. 4γροῖ. 20 ν», ταῦτα παρ᾽ ἐμοῦ μαν- 
θάνουσι.. Σωκράτους καταγελᾶν, ΏΠΘΥΘ γ)1ὲ μᾶγα {π6 ἤγβὺ ῬΘύβοὴ 
ΤΟ] οσῖπρ ὑπ6 {π|γα. 



ΔΌΟΤΈΕΚ. 68 

ΟΗΑΡΤΈΒ Υ. 

Θοογαίοθ θ6σ5 ἘΠΉΡΕΤΟ ἰο ὈΘΟΟΊ6 Πἴ5 1πϑίγτιοίου. ὙΥ̓Βαὺ 
Ἠ6 νψαηὺβ 5 ὑο Κπον Πὶ5 ἀαΐγ ἰο {π6 σοᾶβΒ. ΕἸγβὺ ὑπ, 15. {Π8 
ἰᾶθαω οἵ ΡῬιοὺυ δηᾶ ᾿πηριθὺυ Ἰἀθηίϊο8] ἴῃ 811 οα5652ὴ ἘΠ ΠΎΡΕΤΟ 
Υ6Ρ1165 ὑπμδὺ 10 15. 

1. ἄρ᾽ οὖν-- οὐ 15 ἔῃθη, 1 (δα 16, ΤΩΥ Ὀθϑὺ Θου150, οἰο.3᾽; 
ἃ ΘΟΠΟΙ α5ῖ 0 ἴῃ Τξουσορ. ἔουτα, οοηπθοίθα Ὀγ οὖν ὙΠ πμαὺ πᾶ 
θῸΠ6 Ὀθἴοσθ ; 566 Νίδαν, 8 208. 

8. πρὸς Μᾶλ..--“εὐὐξῃ ΜοΙοίαβ᾽, 1.6. [πὸ οΠαυσθ τ ΠΪΟἢ ΠΘ 
Ῥυΐηρθ ἀραϊηβϑὺ τηθ, ὟὟὟ8 566 ἰμαὺ πρός οδ Ὀ8 πϑοᾶ οὗὁὨ δοἰδΠον 
ῬδΙΐΥ ἴῃ {Π6 ο856. 

ἐὺ. προκαλεῖσθαι---“ ἰο ΟΥ̓́ΕΥ Ὠΐτη ἃ ΘΔΠ]ΘΉ 6 ἴο {Π|15 οἤξθοι᾽: 
{815 ταϊρηῦ θ6 ἄοπθ αὖ 8} 0 βίαρϑ οὗ δὴ δοίΐοῃ Ὀθίοσθ {Π6 Η18] 
Πραυΐηρ. ΟἿΘ ῬδυΥ ΟΠ] ]θηρσοα {π6 οΟὐμπου ἴο ἴβκα δὴ οδίῃ ἴο 
οογίαϊη ἴδοίβ, ἴο θχϑυηϊηθ ὃ 58 νυ ὉΠΟΥ͂ ζογύατθ, Οὐ {86 111:. 
Τῇ {μ6 ΘΠ} ]Πθηρθ ὰβ ϑοοθρίθα {π6 τοβϑαὶὺ βου] {π6 ϑοίϊοῃ. 
ἬΥ6 {πΠ6 ΘΠ 8]Π1Θηρθ 15 ὑμπῶῦὺ Μοῦσα 5ῃου]α ον Π15. ορίπῖοη οὗ 
ἘΠα ΠΎΡΗΤΟ 5 πιβάοση, δα δρ]ᾶθ ὑπουθῦυ. Νοίθ ὑπαὺ προκα- 
λεῖσθαι, 11κ ΟΥ̓ΠΟΥ τοῦθ ἀθβουῖθιηρ 1608] Ῥυοοθᾶθπχθ, ἐδ κοβθ 8 
οοσηδίθ 806. αὐτὰ ταῦτα, Ὀ651465 δ 806. οὗ [88 ῬΘΥΒΟΙ ΟΠ8]- 
Ἰοηρθᾷᾶ ; 50 1ηΐγ. 1η6 1, 

4, λέγοντα --ἰπδίοδα οὗ λέγοντι, ὃι ὙΘΙῪ ΘΟΤΉΤΊΟΝΙ ἸΥΥΘΡΈΠΔΥ ΤΟΥ 
οἵ οοπδβίσποίϊοῃ. 

6. αὐτοσχεδιάζοντα ---" Βροεκίηρ οὔ-Ππαπα’, σπιποαὺ απο 
ὑποιυρηῦ πα Ῥυθραγδίίϊοι : ΠΠ]6π62. 8. ὅ. 

9, καὶ ἐμὲ ἡγοῦ--- [Π1Π|Κ Τη6 80 ἰοο, δηα ο ποὺ δὸ οἡ 1 
ΥΟΌΓΪ δούϊοῃ ̓; οΐθ {Π6 ἴογοθ οὗ {Π6 Ῥυθ8. ᾿Ἰτηροσαῦ, 

10. λάχε δίκ. -Ξ- “᾿ηϑυϊθαὐθ δ δοίϊομ᾽ : [Π6 οΥ̓ου οὗὐἠἨ Ἠθδυῖηρ 
Ῥοΐπρ ἀοίθυυηϊηθα ὃν ἰοὲ. ΤΠ6 111] οομβίσ, 15. νι ἢ ααΐ. οὗ [86 
ῬΘΥΒΟΙ Βαθα Δ ηα ρθη. οἱ {86 ἐπϊηρ αὖ 5586 : 566 1,14, δηα 50, 

15. αὐτὰ ταῦτα λέγειν .---σοησ ῬΔΟΚ ἰο ἐπ6 οὐἱσῖηδ] οΘοη- 
Ββύχιιούϊοη ἀθρομαθηῦ οἢ κράτιστόν ἐστι. 

Βϑοογαύθβ βαυβ ὑῃαὺ ΠΘ6 5Π8}1 πῦρ Ῥοίουθ {π6 οουτχὺ ἐπαὺ Ηϊβ 
ΔΑΥΘΥΒΑΥΥ Πδ5 Το αθοα ἃ ΟΠ] Θηρθ, 6 ἢπα βῃο ἢ ἃ βὐαίθιιθηὺ 
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γρϑδύθαϊν ᾿πϑιβίθα ΠΡΟ 1 {Π6 ρυϊγαΐθ βρθθομθβ πυϊ θη ὈΥ͂ 
Τοιηοβίμθηθα. [Ιησορθα ἃ. ΘΠ8]]Θησθ πγῶ5 οζοη τηϑᾶθ, ποὺ 1 
8 Υἱοῦ ἰο 105 δοοορίϑηοοθ, θαΐ 1 ΟΥ̓ΘΥ ὑπδύ ἃ τοῖαβδὶ ἰο ϑοοθρὺ 1 
τηϊρηῦ Ρ6 τη846 ἃ Ῥοϊηὖ [πῃ {Π6 5ΡΘδ ΚΟΥ 5 οὔδ6. 

17. εἰ ἄρα ἐπ.--“1ὖ Π6 εΠοιία ἰγγ᾽ ; ἄρα Ἰγη}1165 ὑπαῦ {π6 
ΒΡΘΘΚΟΥ ἀο65 ποὺ ὑ81ηΚ 1ὖ ΠΚΟΙΥ : οὗ, ΔΙοποα. 18. 80. 

18, σαθρός--“ππϑουπᾶ᾽: Ποῖ. 1 Ρ.ΐϊ. ὅ2, εὑρήσει τὰ σαθρὰ 
ὁ πόλεμος. 

19. ἐκείνου---ἰ. 6. ΜΙοΙοῖπ5. ὙΤΠΟῸΡΏ Π6 Πᾶ5 δῦ ὈΘΘΠ Τη6}- 
ἐϊοηθα, γοὺ Π6 15 δοβϑθηΐ, δΔηα 15 ποὺ ἃ ῬΑΥΪ ἴο {Π6 απϑϑίϊοη δὖ 
1556 θθύνθοη ἘΠ ΠΥ ΡῆΤΟ δια Π15 {γἸΘΠα : 8 15 ὑπϑυϑίουθ οδ]]θα 
ἐκεῖνος, " γΟΠΘΙ ΤΉ 8. 

ἘῸΥ λόγος Ηροϊπάογῇ πυρσσοβίβ ὁ λόγος, “ἴπΠ6 απθβίϊοῃ που]ᾶ 
ῬΡ6᾽, Ὑ ΙΟΘῊ 15 ππαἀου θα ]ν [Π6 ΤΟΥ 6 πἀϑι8] ΡῬΏγαβθ, Τηβίραα οὗ 
γένοιτο ΞΘΥΘΙΆ] ΤΠ τιβουιθβ Πᾶνα ἐγένετο, ὙΥΒΙΟῊ τητιβῦ θ6 το]θοίθα 
8.5 ΟἼΙΠρ ἃ ΟΠ 56η86, “{Π6 ποδί σου] ἤδυθ Ὀθθη᾽; ἀν 
ΜΙ ἐπ6 1η616, ἀθπούηρ' ἃ ΘΟΠ ΠΟ. ΥΏΙΟῊ 15 ΠΟῪ ΤΠ] ΡΟΞΒΙΌΙΘ. 

Τῇ τὸ Ε16 τοί θα νγ Βῃου]α Πᾶν ἴο γτοϑοσὺ ἴο 8 διυκυατγᾶ 
6ΠΠρ56: “δηᾶ᾽ (Γῇ πα παά Ἰαϊὰ ἃ. σαγσθ αρϑίηβῦ τη6) "μ6 που] 
Βδγθ ἔουπα ΠΪτη561} 041164 ἰο δοσοπηῦ 1ηδἰθδα οὗ τηθ᾽. 

24, οὕτως ὀξέως ---ΤΉΘΥΘ 15 8 πποογίαϊηἶν δ ρουὺ {Π6 τραᾶ- 
ἴησ οὗ {115 Ῥᾶββᾶρθ: ΒΟὴ6 Μμ85 Πᾶγβ ἀτεχνῶς, “Δ ΡΒΟΙα θυ", 
[Ο]]οντίηρσ ὀξέως ; ΒΟΙῚ6 ΟΠ ὀξέως : ΒΟΙῚΘ ἴδ Πᾶγθ ἀτεχνῶς καὶ 
ὀξέως. κατεῖδεν -- 580 δ:ηαἃ πηαοηρίοοα, καθορᾶν Πδ5 ἃ ΒΞ ΓΟΠΡῸΓ 
τηθδηϊηρ ἴΏ8Δη ὁρᾶν. 

28, ταὐτόν... αὐτὸ αὑτῷ - -“ {Π6 5616 στ] 10561, 1Δἀοηξίοα]. 
αὖ, “οη ἐπ6 οἶποὺ βαηᾶ᾽. τὸ ὅσιον 15 ῬΙΘΟΥ ΟΥ̓ ΟΠ 655 1 {Π6 
σοπογϑέθ, ἃ 5 566} 10 διοὺ; ὁσιότης 15 ἴΠ6 αὐδίγασέ απ} οὗ ΡΙΘΟΥ 
ΟΥ̓ ΒΟ] 655. 

29. τοῦ μὲν ὁσίου παντός. - παντός γᾶν Ὀ6 ΤΕ ΠΘοΙΘΩ͂, “1 
ΘΥ̓́ΘΙῪ οα56᾽; 10 15 ἃ Ῥτϑᾶ. 1 δρυθοιηθηῦ ἢ ὁσίου, δα ΟΟΥΤΟ- 
ΒΡΟΠαΒ ἴο ἐν πάσῃ πράξει ἴῃ [88 1186 Ῥεΐογϑ. 

80. ἔχον μίαν τινὰ ἰδέαν ---’ πΠανίπρ 501Π16 016 ἀθῆμηϊ8 ἑάδα, 
ΟΥ̓  ογην᾽, 1.6. 1. 811 ῬΑΥ ΘΈ 18} οα865 οἱ ἱπηρθῦν ὑπ6 ποίϊοη οἵ 
1 ΡΙ Θἰγ ᾿γοϊγ θα 15 0η6 δηα [Π6 β8168. 800 1η 811 ἐπίηρβ οδ]]θα - 
ψ 6, ΒΟΥ ΤΊΔῪ 6 ὙΠΟ ἐ8η οὐμουβ, αὐ {π6 ἰάθα οἵ ψη16- 
ὨΘΒ5 15 6 58118 1Π 811, ΕῸΥ ἰδέα 566 ΑΡΡομπαϊχ Β. 
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Νοία ὑμαύ εἷς τις Τηθϑ 8 “ΟΠ6 ἴῃ ῬΔΥ ΙΟΌΪΑΥ ᾽ τε φιυϊάαηι, Ὀπύ 
πιϑποαὺ βρθοϊγίηρ τ Πδῦ : εἷς γέ τις ΟἹ {Π6 ΟὐΠοῚ μπᾶ 15 Ρ61- 
ΓΘΟΌΥ ᾿μἀθ ἢ 106 Ξε’ ΒΟΙῚΘ ΟΠΘ6 ΟΥ Οὐου᾽. 

81. κατὰ τὴν ἀνοσιότητα ““ἴη τοπροοῦ οὗ 15 Ἰτηρ᾿οὐγ᾽, 1.6. 
ὙΈΠΘη ΜῸ6 608}} αἸ  οΥθηῦ ἐπ] 05 ᾿τηΡΊΟῖΙ5, γγ76 Πᾶνα {Π6 βθ1η6 πούϊοη 
Οὗ ΡΙΘΟΥ 11 ΟἿ ΤΩΪΠ 1 ΘΥ̓ΘΥΥ Ο856. 

ἐδ, πᾶν ὅ τι ἄν -“ἴπ {Π6 οἀ56 οἵ Θγουυ  ϊηρ ΠΙΟ 15. ἕο ὈΘ 
ἸΤΏῬΊΟτιΒ ᾽, 1.6. ΜΈΙΟΝ ΘΔ) 6 ΟἸαββθα ὑπο {ΠπΠ6 ᾿θϑα οὗ ᾿τηρϊοίνυ. 
πᾶν 15. Ῥγραϊοαίθ ἴῃ ἀρτθοιηθηῦ ὙΠ τὸ ἀνόσιον : ὃ τι ἄν σῖνο5 
α ἀοβηυῖζίοι. μέλλῃ, “15 ΠΙΚΘΙῪ ἴο Ὀθ᾽, 15 ΓΙ] ἕο 6 50 οδ]]θα, 

ΟΗΑΡΤΈΕΒ, ΥὙἹ. 

1, λέγε δή--“ Ποῦ [Π θη, οῸ οἢ ἴο βίαίθ᾽, ϑοούαίοθ. παυϊησ 
ἀϑοοσίαιηθα ὑπαὺ 0Πη6 οοποθρίϊοη οὗ ριον 8ηα ἱτηρ θὺυ 15 16 
ΒΌΤΗΘ 1 811 οα5 65, ΠΟΥ͂ Δ5Κ5 ἴῸΣ ἃ σΈΠΘΥΘΙ ἀοἤ πη οη οὗ ριον πὰ 
1ρ1ογ. ἘΠ ΠΎΡΕΙΟ ΠΟΥΘΥΘΙ ΟὨΪΥ σίγοθ τη 8η ᾿ηβίϑηοο-- 
ῬΙοίυ 15 ψΠδὺ Π6 15 ἀοίηρσ Ὠϊτη561, Ὀσϊησίηρ 8 ΟἸΘμαΘΣ ἰο 
Ταβύϊο6, ᾿ 

06. ἐάν τε...ἐάν τε----- “ἩΠΟΙΠοΥ... οὐ ̓ : ἃ ἰδ] ποῦν 86 οὗ 
τε, ΜΙ ΏΪΟΝ 15 ὙΘΥῪ ΟΟΙΏΤΏΟΙ : 80 εἴτε...εἴτε ; οἱ, Δῆίοποα. ἡ. 10. 

7. ἐπεί... θέασαι--- ΠΥ, α5ὺ ἸοοΙϊτ᾽, 110. “ΒΙη06 (11 γοὰ ἀοιθύ 
10), ΙΟΟΚ οἰο" 80 Δυ. 7768ρ. 11---1ὃ : 

νόσον γὰρ ὁ πατὴρ ἀλλόκοτον αὐτοῦ νοσεῖ, 
ἣν οὐδ᾽ ἂν εἷς γνοίη ποτ᾽ οὐδ᾽ ἂν ξυμβάλοι, 
εἰ μὴ πύθοιθ᾽ ἡμῶν" ἐπεὶ τοπάζετε. 

«ἨΙ5 ΓΑΥΠΟΥ 15 δϊοίθα τ] ἃ βίγαηρθ ΘΟ] αὐ, ΠΟ. ΠΟ 
ΟΠ6 οουἹᾶ πα οαὖ ΟΥ οοπ͵θούατο 1 ἢΘ ογΘ ποὺ ἰο]α ὈΥ τ5--- 
Βἴηρθ (1 γοῖι ἀοα), 18ὺ ὑγγ δηα ρτιθϑ5᾽. « 

8, τοῦ νόμου ὅτι- 1.6. ἰο 56 {πμαὺ {Π6 δ 15 50; {Π6 
φτοοῦ 1561} 15 τηἰσοαποραᾶ ὈΥ γάρ, ᾿ηΐν. 1. 11. 

9. ὅτι ταῦτα--“ἴο 5ῃονγ, ἔΠ6 πὶ {παὺὐ᾽, οἷο. {Π6 ποχὺ οἰδαβθ 
15 ΘΧΡΙδηδίοσυ οἱ οὕτω γιγ. 

10. ἐπιτρέπειν ---ἰο ΔΙῸ Ηἷπὶ ἰο ρὸ ου: Τη5. 802 8, 
ἡδοναῖς καὶ ἐπιθυμίαις μὴ ἐπιτρέποντας, “ποὺ ρἰγίηρ νὰν ἴο᾽, 



00 ἘΟΤΗΥΡΕ ΙΑ σπαΡ. ΥἹ. 

11. αὐτοὶ... οἱ ἄνθ. ---- “[Π656 γΘΥῪ ῬΘΟΡΙΘ᾽ : ἘΠ ΠΎΡΓΟ ΤΏΘΘΠ5 
15 οὐ τηϊθσαϊα θα δηᾷ Ῥχο)ααϊορα γϑ]δίϊγββ. 

18. τὸν αὑτοῦ πατέρα.---ΟΥ̓ΟΠΟ5, Β0η οὗ Ὀτδητιβ : Ὀοΐῃ ΤΕ ῚΘ 
ῬαΙΒηρα ὈΥ {Π617 ΒΟΗΒ: 566 ΟἸ855. Θιοῖ, ΑὐἹβίορ 8:65 γἹᾶ!- 
Ο]165 ΒΌΘὮ Τοίρθυμ 65 ἴο {Π6 ἔατ]β αὐϊειθαίοα ἰο {π6 ροαβ, Νιϑ. 
1080, 

εἶτ᾽ εἰς τὸν Δί᾽ ἐπανεγκεῖν. 
καίτοι σὺ θνητὸς ὧν θεοῦ πῶς μεῖζον ἂν δύναιο; 

“ΠΉΡΘΗ τϑΐον ἴο {Π6 Θσχϑιηρ!6 οὗ Ζθα5. ον οου]ᾶ του, ἃ τηογίδὶ 
Τῆ8}), 6 ΒΙΓΟΠΡΟΥ ὑπ8ὴ ἃ ροαῦ᾽ 8ο Βδϊβϑίδ, ἴθ {Π6 ΜΟΥΤΎ 
Ἡγῖυε8 ὁ} Ἡπάβου : “ΒΥ Θτ ΟΣ, ον, ποὺ σαϑὺ ἃ 81] ἴου 
ΠΥ Επατορα. Ὑοῦ ΕῚΘ 8150, ΦπΡ 16, 8. 58} ΤῸ {πΠ6 Ἰουθ οὗ 
Τιοᾶδ. Ν..ς ὙΏΘη ροαβ πᾶν ποὺ Ῥ8οῖβ, τ μϑὺ 51.811 ῬΟΟΥ͂ ΘῈ 

1ὅ. κἀκεῖνόν γ᾽ αὖ--Πὸ ἴῃ 5 ἐπτη᾽᾽, οοΟμὐτηρ ἴο ΡῸ 
Ῥδοῖκ. ἐκεῖνος 15 ΟΥΟΠΟΒ, ὙΠΟ ἀθροξϑᾶ ἢ15 [αύμον ὕσδημβ. 

0. δί ἕτερα τοιαῦτα- “ΤΟΥ ἃ 5ΙΤΏ11ΔΓ οΟἴθποθ᾽, ἕτερος 
τοιοῦτος ΤΥ Οἴΐθη Ὀ6 ΓΘ αθυ θα “ ΘΟΥΥΘΒΡΟΠΙηρ᾽. 

19. ἄρα γε--- [115 {Π6ῃ τησϑὺ Ὀ6 {16 οδι156---2᾽ 8 ἕοστη οἵ 
1 ουτορϑίοη “ἴῃ ΏΙΟΗ {ῃ6 ᾿πἰουγοσδίου ὈΘΙ]Θυθβ, Οὐ ΓΘ ΘΠΑΒ 
ἴο Ὀ6Ι1θγθ, ἐπαὺ {π6 {π]ηρ' 15 ἃ5 ΠΘ 5805; δῖδαν. 8 209. 

21. δυσχέρως πως ἀποδέχομαι---“1 Τη8κ6 8 αἰ οα]γ οὗ 
ϑοοορυϊηρσ᾽, 1.6. 1 γοίαβθ ἴο Ὀ6]16νθ, ϑοούαίθϑθ Ῥδη15ηθα ἨΟΤΙΊΘΥ 
δα Ἡδβιοα ΤἿΥ͂Όσὴ Ὠ15 ΤΘΡΈΌΘ]10, θθοδϑῖιβθ ὑποὺ οὐ θαὐθα Ὑ] Ο]6 668 
δια 1π]αβίϊοα ἰο ἐμ6 σοάᾶβ, Νδρ. 8117 ο--ὅ6. 78 Ε. ἘπτρΙθ5 ἴοο 
Ῥγοίθϑίβ σϑίη δα δραΐη δραϊηβὺ {Π6 οαγχγθηὖῦ Ἰοσοηᾶβ οὗ Ζθαβ 
δ ηα ΑΡΟ]]Ο. Ἠδβ 1{|κ6 ϑοοαίθθ 88 ομδυρθὰ σὰ Ὀοῖπηρ 8 
οὐ μοὶβὺ δ:μα ὃ ΘΟΥΥ ΡΊΟΥ Οἱ ΤΠΟΥ8]5. 

24, ἀνάγκη δή---“ [Πρ ᾿παρφρᾷ 1 ἴοο πιυϑὺ πθοᾶβ ᾶστθθ᾽. 

20, πρὸς Φιλίου--“ἴη {πῃ6 πᾶγηδ οὗ {Π6 ροᾶ οὗ ἐγθηβηϊρ᾽, 
1.6. 1 ΔΡΡΘΔΙ ἴο γοι 8ἃ8 ἃ ἔτ! : Ῥλμαθαᾶγ. 284 Ἐ, πρὸς Διὸς 
φιλίους Τὸ νὰ {Π6 ΒΡθοῖδὶ ραγύὺ οὗ ἔγὶθηαβ ἴο αἰβοῦβθβ ὙΠ 8 
σὶον ἰο αἸβοουθυῖηρ {Π6 γαῖ, 8 506 {παὺ βοογαίθβ ὑῃγοῸρ- 
ουαὖ αἀθο]1η65 ἴο δαγηῦ [Παὺ Π6γ6 δ 6 βύσιθ διηοπρ [Π6 σοαβ ; 
που ρὴ ἢ ἰδ κοβ ΕΠ ΠΥ ΡΏΤΟἾΒ ΥἹΘῊῪ ἃ 5 ἃ σχγοιηα οὗ δυραχηθηΐ, 

Τη 500} 8α] γα !οηβ 0Π6 Πϑτη6 οὐἩ {π8 ροα 1ῃγοκθϑα 15 ΔΡΡυτο- 
ΡΥ Δίου οἤοϑθθῃ, ΤΠ ΏΘΠ ΟἿΘ βουγαηὺ ΠΠη45 ἃ κἰπατρα βριυῦ 
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ἴῃ δΔιηοίΠοῦ, Π6 οχοϊδίτηβ ὁμόγνιε Ζεῦ, ΑΥὐ. Παπ. Τ50 : οἵ, Ῥτατν. 
Απᾶν. 900, ὦ Φοῖβ᾽ ἀκέστορ, πημάτων δοίης λύσιν : {. 921, Δία 
καλοῦσ᾽ ὁμόγνιον, ὙΏΘΗ ΗΘΙΤΏ]ΟΗΘ 15. ΔΡΡΘδΙ τσ ἴο ΠΟΥ ΘΟΙ51Π 
Οτοβίρϑ : οἵ, Ηδο. 846, πέφευγας τὸν ἐμὸν ἱκέσιον ΔίαΞεγοι 816 
ΠΟῪ 5816 ΤᾺΌΤῚ ΤῊ Θη γθῦ]85. 

28, καὶ ἔτι γε-- γε85, δηα 5.11] αἰτδῆσου ἐϊ]ηρ5᾽. γε βσἴνοϑ 
8). δἰυτηδύϊγθ ΘΉΒΥΟΥ ἴο {Π6 αποβίϊοῃ, Ὑ{116 καί δα 5 βουηθ- 
ὑπτηρ ἔδυ ΠοΥ. 

80. ἄρα--- [ποη᾿, [ηἰγτοάποίηρ 8 {πη} 6Υ6ηι 56 (“ ΘΟΥΟΪΤΙ510 
ΤΑΪΉΟΥ ἢ ἔγοσα ἘΠ ΠΥΡΠΥΟ᾽ 5 πουβ : οὗ, 8, 40. 

89, καὶ ὑπὸ τῶν ἀγ.- δ 5]1σηὺ οἤδηρο οὗὁἨ ἁ οοῃβίυποίοη. 
Βοογδίοβ γὰβ δοαῦ ἴο 58 γ7, “ΒΈΟΙ 85 80Υ6 δοί, τοϊαϊθα ὈΥ Ῥοϑίϑβ 
απ ἀδριοίοα ὈΥ ῬΡαϊηΐουβ᾽: {Π6 Ἰαξξου οἰαξθ 15 ΠΟΎΘΥΟΥ οχ- 
Ῥϑηαβα 1πἴο ἃ βύαίθιηθηῦ νυ ]10 ἢ 1561} Ὀγυδηοῆθα ᾿ηὔο ἔνγο τπθτη- 
Ῥθυ5, {π6 βθοομᾷ οὗ {Ππ656 θεϊηρ ἃ Ἰοῃρ ἀθιποηβίγϑγ6 οἸδ56. 

Τὺ 15 ἰο Ὀ6 ποὐϊοθα ἐμβαὺ θη ἃ τϑϑίϊγα ᾿πἰγοάμποθς ὕτο 
Βα ογαϊηδίθ οἰϑ565, ἃ ἀθυη  βίγϑῦϊγ6 15. ΘΟΤΩΤΠΟΉΪΥ ἰοππα ἴῃ {6 
ΒΘΟΟΠΑα ΟἸδιι56, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ 1 ὕπογ6 6 ἃ ομδηρθ οὗ οδ86: Ἃ6070. 
4δ2 ν, τί ἐστιν ὃ σὺ φῇς μέγιστον ἀγαθὸν ἀνθρώποις εἶναι καί σε 
δημιουργὸν εἶναι αὐτοῦ; “ ψηδῦ 15 1ὖ ΒΟ γοὰ ἀβϑοσὺ ἰο 6 [Π6 
στϑαΐθϑῦ μυτηδη ροοά, ΔΠα οΓ ευ]ιῖο]ν γοι Ῥυοΐθϑθ γοσγβο ἴο Ὀ6 
{86 αὐϑῆροουϑ᾽ ὅο 1ηΐν, 8, 81, περὶ ὧν διενεχθέντες καὶ οὐ δυν. 
ἐπὶ κρίσιν αὐτῶν ἐλθεῖν. 

8ὅ. ὁ πέπλος- -ὃἃ ἐΔΡΟΒΙΥΥ, ΟΥ̓ ΘΙΩΡΤΟΙ ἀογ θα θα], πουκοᾶ 
ὉΥ ΒΙΡΉ-ΡοΥ τηϑί θη8, τορυθβϑθηὐίησ {π6 ὑγϊπτηρῃ5 οὗ Αἴπθηθ 
ΟΥ̓́Σ {86 ραηίθ. Τὺ νγαὰϑ ΟΔΥΥΙΘα ἴῃ ΡῬγοοθϑβίοῃ δὖ πΠ6 δσυθαῦύ 
Ῥδηδύμοηδθδ, ὙΠΟ ΟῚ Θ ΟΘἸΘὈγαίθα ΘΥ̓ΘΥΥ ἴοι γθ8 15. ΤῈΘ 
βἰαῦπθ δηα ἔθ ρ]6 οὗ Αὐμπθηθ βίοοα οὐ {ῃ8 Δουορο 5 : {ΠῈ8 εἰς 
τὴν ἀκροπ΄. ΘΟΥΥΘΒΡΟΠΒ ἴο τὰ ἀλλὰ ἱερά. 

88, μὴ μόνα γε-- γε, 8δηα ποὺ ΟἹ ὑποθο᾿: μή 15 πϑοᾶ 
Ἰηδίθϑα οὗ οὐ θθοδιιβθ οἱ {π6 ρυθοθάϊηρ φῶμεν, “16 Ὑ1ἷ16Ω ἴο 58. ὃ 
10 Πδ5 δὴ ᾿πηρογδύϊνθ οὐ μουύαύουυ ἴογο6, 

ΟΗΑΡΤΈΕΒ ΥἹΙ. 

ἘΠ ΠΥΡΏγΟ, Ῥοΐησ Ῥγοβϑθοᾶ ἰο οῖγο ἃ ρθπουαΙ ἀοβηϊοη οὗ 
Ῥἱούγ, ἀθῆποβ 1 5. “ὑμαῦ ΒΙΟῊ 15 Ἰονοα ὈΥ ὑπ6 ροᾶβ᾽, πρὶ θῖν 
Ὀοὶηρ ὑπ ορροβιῖίο. 



θὃ ἘΟΤΙΠΤΡΗΝ ΘΙ ξεν. ὙἍΞΈΠ1: 

8, καὶ ἄλλα... ἔστιν --- γοι 580 676 ΔΥ6 τ ΠΥ Οὐ 6 ' ἐμ] ησ 8 
ὙΏΙΟΙ 816 Ῥίοιιβ᾽. “80 {πθγθ δύθ᾿᾽᾿, ΤῊΘ θη ρδύ1ο ἔστιν ΒΡΌΘΔ75, 
50 187 8β᾽ 1 Κηοῦ, ἴῃ 811 βαϊοηβ. ΤῊΘ 5656 ὙΠ1Οἢ σπουἹα Ὀ6 
σίνουι ὈΥ ἐστίν 15. ἨΟΎΘΥΘΥ ΘΟΈΔΙΠΥ δορά : “ γοὰ 58. ΤΔΗΥ͂ ΟΥ̓ΠΘΥ 
[Ὠΐηρβ 816 ρίουβ᾽, “Ἥ8Ὸ ὕΠ6Υ δι᾽. 

12. ἐκεῖνο αὐτὸ τὸ εἶδος [Π6 ο᾽455-ΟΠδυϑοίουιβϑύῖο 1{561}, 
Ὁ. ὙΠΙΟΠμ᾽: οὗ, ὅ. 80, εἶδος 15 [Π6 τηϑηϊοβύδίοη οὗ {Π6 ἐδέα. 

18, εἰς ἐκείνην ἀποβλέπων.---΄ τηρκίηρ 10 Οὐ τη046]᾽: 110. 
“Ἰοοκίηρ οἱἕξ δὐ᾽ 85 ἃ Ῥϑίῃΐου ἸΟΟΚ5 Οἱ ἔΥΌΤα 15 οϑῆγαβϑ αὖ 15 
Τη066], ; 

19. τοιοῦτογ--- 11 1; οἵ, 8. ὅ. 

21, μὴ φῶ- 1 ΥΗΔΥ 580 1ὖ 15 ποὺ᾿. φημί ἃπᾶ οὐ φημί--ἰο 
αξίγην δυιὰ ἴο ἄθηῃ. 

29. ἐπεκδιδάξεις -“ 511} 68 0) τη ἔὉΠ1Ὺ Ὀοβι θ᾽: ἐπί ἸτΡ1165 
᾿ βεηιιοηδα ΟΥ̓ ααάαϊζίοη, οἷ. ἐπιβιόω, ἐπιρώννυμι ([ο γδδΒΒ1116), ἐπι- 

σκεψώμεθα, τηΐ. 8. 1, οἷο, ; ἐκ ΤΏ Ρ]165 οοηιρίοἐδηι658, οἷ, ἐκτειχίζω, 
ἐκτελέω οἴο. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ὙΠ]. 

Βοογδίθϑ 5ΒΠΟΒ ἐπαῦ 1ἢ {π6 ροᾶϑ 876 δὖ γϑυίϑῃοο, 85 Εἰ αἰ γ- 
ῬὮτΟ θ6]θυθβ, {ΠΥ τηπβὺ ΟΠ Υ αροὺὺ τἱρηῦ δηαἃ τοηρ. ΤΠΟτο- 
ἴοτϑ ψῇηδῦ 15 Ἰουβα ὈΥ Ομ σοᾶ 15 μαίθα ὈΥῪ δηούμου ; ἃπα γγὙα 681- 
ποῦ ὑμπ8 ΔΙΎΪγ6 δὖ ἃ ἀθβηϊ]οη οὗ Ρἱοίγ. 

1, φέρε δή--- ΘΟΥη6 ΠΟΥ, ἰοὺ τ18 ΤΟΥΙΘῪ ΟἿἿ ῬοΒι οη᾿᾽,, 1.6. 
{π6 ἀοἤηϊοι ΠΟ γ6 ΠδΥθ ΠΟῪ δα ἄονγῃ. [1 ροοᾶ αὙΘΟΙ 
φέρε 15. ΔΙΤαΥ5 ΤΟ] ονοα.- ὈΥ 086 βαρ] αποίϊνο; 6.5. φέρε λέξω 15 
ΒΟΥ, 58]., πού α΄. 1Π610, 

7. δοκῶ- 1 ἰδκο 10 50: 500} 15 ΟἿ βἰδίθιηθη . ΤῊϊβ 
ΒΘΘΥΏ5 {Π6 γηθϑηΐηρ, 1 {Π6 ἐοχύ 6 τὶσῃῦ ; ἘΠ ΠΎΡΉΤΟ 15 δδκθαᾶ 1 
Π6 15 βαύϊβῆρα πὰ {π6 ἀοβηϊίοη, δ ηα ΤῸΡ]165 ὑπαῦ Ἠ6 15. 
ΤΊΉΏΘΥΘ 15 ΠΟΎΤΘΥΘΥ ΤΠ ΠΟἢ Δ ΚΤ  Π655 ἴῃ {Π6 Ῥοβιθοη οὗ δοκῶ αὖ 
ἐπ6 Ὀοσϊηηϊηρ οὗ ἃ βοῃΐθηθθ,  α!]θαττη, θθῖηρ πΠᾺ0]6 ἰο πα 



ΒΏΥ ΒΙ ΤΉ] 7 ΟΟΙΠοοαὐΐοη, βαρσαοβὺβ ὑπ6 ΟΠ] οσσίηρ διγδιρουηθηὺ οἱ 
{ῃ6 σψοταᾶβ: 

Σ. οὐχ οὕτως; 
Ἐ. οὕτω μὲν οὖν' καὶ εὖ γε φαίνεται εἰρῆσθαι, δοκῶ, ὦ 

Σώκρατες. 
Σ. εἴρηται γάρ (56. εὖ)" οὐκοῦν καὶ ὅτι στασιάζουσιν οἱ θεοί... 

καὶ τοῦτο εἴρηται; 
Ε. εἴρηται γάρ. 

ἘΠ ΠΡΗΥΟ 5805, “1 Ῥο]ουθ οἂὐὐ βὐαϊοτηθηὺ ἰο Ὀ6 ἃ ρσοοᾶ ομθ᾽. 
“Α ροοᾶ οπ6 οογία γ᾽, 15 [Π6 ΤΘΡΙΥ οὗ βοοταίθβθ. δοκώῷ 15 Ρᾶγ- 
δηὐμϑύϊοα, Πκ6 οἶμαι, οὗ Ῥαγηιεπ. 120}, τῷ μὲν γὰρ πατρὶ, 
δοκῶ, Πυριλάμπης ὄνομα. δοκῶ μοι 15 ΒΙΤΩΠΑΥΤΥ τι5θ6, 

12. ἔχθραν δέ---[ῃθ δρτιπιοηῦύ 15 δ 5 ΤΟ]]ΟΥΒ : ὙΥ̓μαὺ 816 {Π6 
αρϑύϊοηϑ ὨΙΘῊ Ῥγοάποθ αΌΔΥΥΘΙΒ δα ΘΗΥ 2 ποδί 5 οὗ 
τισῃῦ πα πυοηρ, 1αϑύ1606 ΘΠ 1η] αδύϊοο, οἷο., ποὺ αἰβραίθθ ΒΙΘῊ 
Ο81) Ὀ6 ΘῈ 511 βουθ]θα ὈΥ τϑίθυθμοθ ἴο 8} δοοορίθα στ]θ. Τῇ {Π 6 
{πῃ 616 15 ΘὨΤα Υ διηοπηρ' {π6 σοᾶϑβ, 1Ὁ τηπδὺ ΤΌ]]Ον {πᾶ ὑπον αἰ ον 
φθουῦ [Π6 ῬυϊηΟΙΡ165 οὗ τἱσηῦ δα πστοηρ, δα πγὸ οἂσὶ ποῦ Τ8 6 
ὑμῖν Ἰπαστηθηῦ οὐἵ βἰαπᾶαγα, 

18. ἄρ᾽ ἄν- ἄν Ὀ6ΙοΙρ5 ἴο ποιοῖ : 1ὑ 15. γα δὖ {π6 Ῥορίημπΐηρ 
οὗ {π6 βοῃΐθῃοθ ἰο 5Π6} 105 οουὐηρθηῦ οΠπδυϑοίου δηα γϑροαίθα 
σὰ {πῸ γοῦ. ΟὟ 6 τηἱρῃῦ τοπᾶθυ, “που]α 10 ΡῈ {Π6 0856, 1... 
ὑμοὺ {1815 σου] Τη8 6 15 ΘΠ ΘΠ,165 

14, περὶ ἀριθμοῦ, ὁπότ.---“ ἀρουύ (ἃ απροβίϊου Οἱ) ἩΠΙΏΡΟΥ, 
ὙΈΙΟΗ οἵ ὕνγο ΒΌΤΩΒ πγᾶὰβ ὑΠ6 ργοαίοσ᾽, 

17. ἂν ἀπαλλαγεῖμεν --- γα Βῃοι]α βοῦ]16 οὐὐ αἰβραίθ᾽. 
ἀπαλλάττομαι, 110. ἕο ἀορατύ ἔτουῃ, 1.6. οθᾶβ6 ἴτοτὴ 8 Πα σῖνα ἊΡ (8 
ΘΌΔΥΤ6]) : Ποῖ. Ἰ͵οϊα. 5178, ἀπήλλαγμαι, 1 Πᾶγθ ΘΟΙΩΡΥοσηβρα 
1Π6 τηϑύψου ᾿: 8150 σι πρός,᾽Ο ὍΘ ΤεοοΠΟοΙ]6α ἴο. 

28. τὸ ἱστάναι--- νγεϊρῃηρ ᾽ : 1ὖ. ἴο ῥΡαὺ ἴῃ ἐμ8 Ὀαϊαποθ: 
ΗΔ1. 11. θὅ, ἱστᾶσι σταθμῷ πρὸς ἀργύριον τὰς τρίχας, “ΠΟΥ ΜΘΙΘΉ 
Π6 Παῖγ ἀρδίηβῦ ΒΊΟΥ ΘΟ]. 

24, διακριθεῖμεν---οἵ, Ἠαύ, ἰχ. ὅϑ, μάχῃ διακριθῆναι, “ ἴο 
αθοῖάθ {π6 ἰϑϑιθ Ὀγ Ὀαί16᾽, 

20, διενεχθέντες- --“ Αἰο᾽ ἃ ΔἸΔΥΤΟΙ ̓, πού τε ργοθ, ἐπὶ τίνα 
κρίσιν, “ἴο ψμαὺ αθοϊδίοη 2᾽᾽ 1.6, ἕο ἃ οομπο]ιβῖνθ βϑυθ θυμοὶ 
αὐοιι ιὐ]ιαΐ 3 
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28, πρόχειρον .---“Ὑοραγ ἰο Παπᾶ᾽, ργχοηιρίιιηι, 1. 6. ῬΘΥΠΔΡΒ 
γοὰ οδημοῦ ΒΉΒΜΕΣ οὐ-παηα, ταδε- [Π6 ὑΠπ1ηρ5 1 γηθδη. 

87, τί δέ; οἱ θεοί-τε φιιᾷ 2 ἀοῖ, “ἀραῖη, ἴο ἰδῖκα {π6 οδϑ6 
οὗ {Ὲ6 σοαδ᾽. 5." 

τί δέ; 1|Κ6 χιιά, ᾿ιϊγοάποοβ 8. ἔγ ἢ ροϊηὖ [ΟΥ̓ ΘΟΠΒΙ θυ ϑίϊοη : 
Ξε “πυιῦῖῶθδὺ (ὁ γοῦ 580 ἴο {815 2᾽ 

89. πολλὴ ἀνάγκη---1ὖ 15 ΔΌΒΟΙΙΘΙΥ ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ ̓; 856. περὶ 
τούτ. διαφ. 

59. ἄλλοι ἄλλα ἡγ.--- ΑἸ Υ ἴῃ {πρὶν οομοθρίϊοηβ οἱ τἱρμῦ 
δα το ρ᾽. 

42. οὐ γὰρ ἄν- {Π6 ΠΡ. ἱπᾶϊο. τ ἢ ἄν 15. 116. “πο Ὺ που]Ἱᾶ 
ποὺ Πᾶγθ 66} ἴῃ ἃ βἰαΐβ οὗ νϑυίϑηοθ᾽ (ὙΒ10Ὲ Π6Υ 816). 68 
ΤΩΘΒΥ ΤΟΠΘΥ “1 5ΠοΌ 14 ποὺ βπα ὑῃθχη {μτ|5 αὖ γϑυϊϑηοθ᾽, 

44, ἢ γάρ--- ῬΥοΠοιΠοΘα ΒΠΔΥΡΙΥ Π11 ΟἿἿ 6.23 Τὸ 15 ΞΘ ΠΘΥΔΙΠΥ͂ 
ἀϑοα αὖ ἴῃ8 οπα οὗ ἃ αυθβϑίϊοη, ΘΘΡΘΟΙΘΠΥ 8. Ταύμου Ἰοηρ ΟΠ6, 
6 η {πΠ6 ΟἶΠΘΙ ΒΡΘΘΚΟΥ 18 ποῦ γϑϑαΥ τι 8 ΘΉΒΎΘΥ ΟΥ̓ ὨΪ5 
οὐθθη οι 5ΒΘΘ 5 ἰο ἢδρ, 

ὅθ. τούτῳ τῷ λόγῳ.“ δΔοοογάϊηρ ἴο {Π15 δυσατηθηΐ". 

ΟΗΑΡΤΕ ΙΧ, 

ἘΠΙ ΉΤΟ ἀγροθ ὑπαὺ 811 [Π6 σοᾶβ. σουἹα στο ὑμαὺ ἐμ6 
Βα ΒΒου]α Ρ6 Ραμ ηθα. 

1. οὐκ ἄρα. -᾿ ἔΠ6ῃ, αἴΐον 411. 

2. ταὐτόν. -αὐ [Π6 5δγη8 {ἰτη6᾽ : ρῥγυϑϊοαΐθ ἴῃ ΔΡΡοβι 0. 
ἢ ὅ. ἐάδσηι 15 οἰΐθῃ τιβϑα ἴῃ {Π6 5811 6 ὙΔΥ. 

8, δ δ᾽ ἂν θεοφ. -- τ Παΐονοῦ την Ὀ6 ἀοβποα (85 ὃ ἄν) Ἰογοᾶ 
ὈγΥ {Π6 σοαβ 15 αῖ5ο Παίθα Ὀγ ἐπ6 σοα5---1.6. γῃδῦὺ Ο01η6 σοα ΙΟΥ̓́Θ5 
Δ οὗΠοΥ Πδύθϑ, 

9. καὶ ἐκείνοις κατὰ τὰ αὐτά---56. προσφιλές οΥ ἐχθρόν. 

11, ὡς οὐ δϑεῖ-- ἴ.6. τηδίηξαϊηϊηρσ ὑπ6 νἱθ ἐπαὺ {π6 στ 
οὐρῃὺ ποὗ ἴο 6 Ρτ]5}66, 



ΔΝΟΤΕΘΡ. τὶ 

19, τίϑδέ; ἀνθρ -- “ »8}1, αἰ γοι 6υδ} ΘΔ ΔΗΥ ἡπαλὶ ΘΥΡ116 2᾽ 
εἴο, 

10. οὐδὲν μὲν οὖν- “Πᾶν, ΠΟΥ ΠΘΥΟΣ 5ίορ οἱο.᾽ Τὴ τι88 
οὗ μὲν οὖν 15 ἴο πιοαϊῃ δῦ Ὧδ5 σοπθ Ὀθίοσθ, δἰ Ποὺ βίγθησίῃθη- 
1 ΟΥ̓ αἰ  ]ΒΠ1ηρ 105 ΤΌΤΟΘ: 10 ΤηΔῪ ΘΘΠΘΥΆΠΥ Ὀ6 ΥΘηοΥΘα παν 
γαΐϊι61" ΟΥὨ ψέα γταΐ]ι6γ; ἰμπ5 Αθβοῃ. 45. 199. 

εἰ δ᾽ ἣν πρεπόντων ὥστ᾽ ἐπισπένδειν νεκρῷ 
τάδ᾽ ἂν δικαίως ἦν, ὑπερδίκως μὲν οὖν. 

ΤῊῈ5 ὑγϑηβιδίθα Ὀγ Ῥτοΐ, Κοηποαν : 

“δα 10 Ῥθϑῃ εὖ ἴο Ροῦὺγσ 1 ]οη ο᾽οΥ {π6 αἀοδᾶ 
[815 δᾶ Ὀβθθη 7050ΠΥ, γϑᾶ, ᾿ὍΘΥΘ σηΟγ6 [ῃδη 7501 ἀΟΠ6.᾿ 

ἘΠαΙΠΎΡΤΟ ἄοο5 ποῦ ϑηϑοῦ Π6 αποϑύϊοη.  Ηδ γ6Ρ]165 {Π86 
ὙΤΟΠΡΌΟΘΥΒ Ια 5 ΘΠ ἀθδυοῦμ ἴο Θϑοῶρ6 Ῥα ΙΒ θηΐ ; ὙΠΘΥΘΔΒ 
Βοογϑίοβ Πα δϑιθ 1} δῆγοἣΘ τηδἱηζαϊηθα ἐπΠδὺ 8. ΥΟΠΘΟΟΘΥ 
οὐ ποὲ ἴο Ὀ6 Ραμ 15η6ά. 

2ῦ. οὐ τολμῶσι. --[Π6γΥ ΠΒᾶγϑ πού {π6 παταϊδβοοά᾽. 

81. τὸ τίς---“νἱζΖ. ὙΏΟ 15 οἷο." {ῃ6 τογᾶὰϑ ὙΏΙΟΙ 9ΙΟΠ]ΟῪ τό 
ἕογτα {ῃ6 βυαρδίδηίζινο. 

88. αὐτά γε ταῦτα... πεπόνθασιν ---’ ἃτ6 1 {Π15 ὙΘΤΥ 5816 
οδδθ᾽. 

40. τό γε κεφ.---50 ἴδγ' ἃ5 [Π6 πηϑῖη ροϊηὐ ρ065 ᾽. 

41. ἕκαστόν γε--- ΘΔ 6 ΒΘΥΟΙΆΙ οᾶ56᾽, “ΤΉΘΥ 101 5516 
ϑιρουὺ Ῥαυίου]ανβ᾽ (ΠΤ ονγοἰ!). 

42. ἀμφισβητοῦσιν- 50. ὡς οὐκ ἄδικόν ἐστι. ΤΠΘΥ Δαπη [Π68 
γα ]6 ἰπαὺ ττοηραοϊηρ ἄθβουνεθ Ρααβ ητηθηΐ, θα ἀρὴν {παᾶὺ 1ὑ 
ΘΡΡΙ65 ἴο ὑπο οὐχ ρατίϊοι]δ οαδὸ. ' 

ΟΗΑΡΤΕΒ Χ. 

"Βαΐ;,᾽ βΒᾶγ5 βοογδαίθβ, “ἤοΥ ἄο γοὰ ΚηΟΥ {παὺ 811 ἐπ σοῦᾶϑ 
μεν γΟῸΣ ἐαΠ γ᾽ 5 ΟἴθημοΘ Οη6 ὙΠΟ ΟΘΒΘΙΎΥΘΒ. ῬΥοΟβθουι ϊοη [ῸΣ 
ΠΛΠΤΘΥ 3᾽ 

1. καὶ ἐμέ---“ ἃ 5. 1611 ἃ5 γοτγβο Γ᾽, 
ΘῸΡ: 0 
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8. ὃς ἀν--αοἤηο5 {Π|6 ὁ8.86 ; 1768 ΤΊΔῪ ΤΟ ΠΟΘΙ “1η ὑπ ΤΟ] σ 
ΟἸΤΟΌΤηβύθ ΠΟ65 ᾽ς 

ὅ. φθάσῃ ταελ....πρίν.--“ αἸοα Ῥεΐογα᾽ ; χη. 11. χυΐ, 822, 
ἕφθη ὀρεξάμενος πρὶν οὐτάσαι. 

8. ἐἔπισκήπτεσθαι. 11{. “ἴο [8411 προ, Π6Π66 ἰο ργοβοοιΐο, 
ΜΙ ρθη. οἵ {Π6 ὁμδυρα : Τοιη. Αγ], 840, ἐπισκ. ψευδομαρτυριῶν, 
εἴο ᾿παϊοῦ ΟΥ Ῥθυ])υγγ ᾽. 

10, παντὸς μᾶλλον --᾿ ΒΒ. ΘΙ, 8.5 8 τηδύθοσ οἵ ἑδοῦ᾽. 

12. ἐπὶ σοφίᾳ--“ ἴοΥ τιϊβάοτη ̓ : ἐπί ρσῖγοβ {Π6 σγοιπᾶ οἵ 
δαϑὶ5 οἵ [Π6 ῬΓΔ156. 

18, οὐκ ὀλίγον... ἐπεί--[Π 6 οοπηδχίοη οὗ ἐπουρμῦ 15 88 
ΤΟ]]Ο5Β: “1Ὁ ΒΘΘΙη5 ἃ ΒουΊοΙ5. πῃαἀογίακίηρσ (αὖ {Π15 15 ποῦ ΤῊ 
[δ 10) - ἴον (ἐπεί) 1 οοι]α τηδκθ 10 οἸθδυ Θπουρῃ (1ἢ γοὰ σοῦ] 
Ῥαὺ 568 1{)᾽, ἐπεί 15 οὔἴζθη ὑππ5 αβθα 1ἢ) 6] ρύ10 βθηύθηοθβ, Ἡ ΠΘΗ 
Π6 56η86 τυδὺ 6 ΒΌΡΡΗΘα ἔγοτα 0Π6 οοηῃίοχῦ : οἷ, ὅ. 7. 

1, μανθάνω᾽ ὅτι---“1 566; γοὰ {μῖηΚ, οἰο." : οὗ, 2, 10, 

19, ἐάν περ ἀκούωσι.- --ἰηϑἰοδᾷ οἱ Ἰδπρ ΐηρ αὐ Πΐπη, ἃ5 {ΠΟΥ͂ 
αΙἸα τὰ {Π6 Δβϑθιι]υ, 2. 10, 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙ, 

Βοογαίοϑ βισσοβίβ ὑΠ6 διηθηοα ἀρηπτοι, ὑΠπδὺ ρίοῖῃ 15 τ παὺ 
αἷὶ 106 ροαβ Ἰουθ, διηα ᾿τηριθῖν μοῦ {Π6Υ αἷΐ μαύρ, ἘΠ ΎΡΏΤΟ 
ϑοοσρύβ {π15 ἀβ 1010, 

2, ἐνενόησα... σκοπῶ-- -ηοΐα {π6 οἤδηρθ οὗ ἰθῃβ: “ὙὑΠ15 
ΒΟΎΠΙΟΙΚ 1η6.. ὉΠ 1 Πᾶν Ὀθθη (πα 5.11] 81) οομβι ἀουϊηρ᾽ : {Π6 
80Υ. αἀθηοίθβ {Π 6 τηουηθηὐαυΎ ΟΟΟΌΤΥΘΗΘΘ οἵ ὑπ6 ὑπουρῦ, [86 
Ῥτ65. ὑπ6 ἰτδῖη οὗ γϑῆθσϊοη ὙΠΟ Ππδ5 ΘΠ φοΐπρ ΟΠ 5'Π66. 
ἘῸῚ τόδε Θία! θαι ῬΥΌΡΟΒ65 ἴο τϑϑᾷ τότε. 

6. θεομισὲς μὲν γάρ--[Π6 δυρτιτηθηὺ 15. 85. 1ΟΠΟ ΘΒ :---ἰὐῖ5 
ΦούΟ) ΤΗΔΥ͂, ἃ5 χοῦ β8ᾶυ, Ρ6 Ππαίθα ὈΥῪ {π6 ροαβ ; {Π15, ΠΟΎΘΥΘΥ, 
Ὑ6 ἴοιιπα, σου]α ποὺ Π6]Ρ ἴο αἰβύϊηρσι 5 Ῥἱούν δηα ἱτηρϊοῦν ; 
ἴου ψὸ οαμπα ἐπα τ πῶὺ τὰ Παϊοα γ ὑμῸ ροαβ τηϊρηῦ 150 "6 
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Ἰογρᾶ ὈΥ {61}, ;. 6. Ὁ. οὔπον ροᾶβ. Τὴ μέν “1 θεομισές ἴτη- 
ῬΠ165 ἐμαὺ 50 αν ϑοοιδύθβθ 15 σ]βῃϊηρ ἴο δΡΤΘ6; {ῃθὺθ 15. ΠῸ 
ΥΟρΌΪαΥ ἃροᾶοβῖθ τι δέ; Ὀὰὺ γὙ͵ Πᾶυθ ᾿πβίθαα [Π86 βϑῃθσδὶ 
οδ]θοίϊοη 1πἰγοάπορα ὈΥ ἀλλὰ γάρ. 

9. ᾿ τούτου ἀφίημί σε--“1 Ἰοὺ γοι οἵἕξ {Π15᾽, 1.6.1 51} πού 
51 γοὰ ἴο σοὸ οὐ ψι {πΠ6 ῥτοοῦ οὗ 10. 

10. πάντες αὐτὸ ἡγ.---΄ Ιοὐ τι σγαπί ἱπαΐ 811 σοάβ μϑίθ βιο 
8. ϑοίϊομ᾽. 

11. ἀλλ᾽ ἄρα... ἐπανορθούμεθα.---“αἀο 6 ΠΟΥ͂ Τη8 6 {}15 
ΘΟΥΥΘΟΙΙΟΙ᾽ 1.6. ἄο ὸ δρτθθ ἴο ρμαὺ [15 ἰουνγαιαὰ 885. ΟἿΣ 
δι ΘΠ 6α βἰαϊοσηθηῦ ἢ 

14. οὐδέτερα ἢ ἀμφότερα --“ ποῖἐπον [Π6 ὁπ6 ποὺ ἐπ6 οὐμου, 
ΟΥ Ῥοί δὖ {π6 5816 {]πη6᾽. 

18, τὸ σόν---χιιοά αα ἐε αἰἰΐπεί. τοῦτο ὕποθ. “ΠΠΠ {Π|15 
ΘΘΒΌΤΩ  ]Ο ἢ : ὑποτίθεσθαι, 15 ὕο ΙΔ ἀΟΏ 8.5 ἃ 8.515 ΟΥ̓ΡΥΘΙΏΪΒΘ 
ΤΟΥ οἸ 68 οτῦτ, δ στη ηΐ8. 

20. ἀποδεχώμεθα---“δοοορύ᾽; οὗὁἨ Ῥεϊηρ βαἐβῆρα τ ἢ, ΟΥ 
ϑατητἐϊπρ {π6 τα ἢ οὗ δυρατηθηΐβ οὐ βἰαίθσηθηΐβ  ῬΠδοαᾶ. 92 ΕΞ, 
μήτε ἐμοῦ μήτε ἄλλου ἀποδέχ' ὡς ἡ ψυχή ἐστιν ἁρμονία ; ΑΥ. ΕἸδ. 
1. 1 (8). 4, μαθηματικοῦ πιθανολογοῦντος ἀποδέχεσθαι, “ἴο ὈΘ 
5 15Ηῆ6 4 τ] ῬΡΥΌΡΦ 16 (1.6. πού οχϑοί) ὕθδβοῃϊηρ ἔγΌτὴ ἃ τη  Π6- 
τηδύϊο!η", 

ΟΗΑΡΤΕΡ, ΧΙ]. 

Βοογδίοϑ ΒΏΟΥΘ ὑπαὺ ρου 15. ποὺ θη θοαὶ τὰ “τ μαὺ {πο 
Βοαβ Ιουθ.ἢ 

2. ἄρα τὸ ὅσιον--15 10 Ἰογοῦ ὈΥ {πΠ6 ροᾶβ Ὀθοδιβ 1 15 
ῬΙΟΌΒ, ΟΥ̓ 15 10 Ρίουιϑ θϑοδῖιβα ἰὖ 15 Ἰουθᾶ Ὀγ {π6 σοαβ)᾽ ΤῊΙΒ 15 
ὑπ6 ἢγχϑὺ βύϑθρ ἴῃ {Π6 δυραχηθηΐ, 

4, οὐκ οἵδ᾽ ὅ τι---1 ἀο ποὺ Κηον ὙΠδὺ γοι τηρϑηΐ, 

0. λέγομέν τι φερόμενον --- γα τι586 ὑπ6 ἐθυτὴϑ ηιουοᾶ «πᾷ 
γιουΐϊησ᾽: οἵ. Ῥγοίαῃ. 892 Α, ἀφροσύνην τι καλεῖς ; “15 {Π676 ἃ 
ἐπ γοὰ 681] ἔοΠ]ν 2᾽ φερόμενον 15 ΒΟΥ] “ ὈΘΙηρ' τηονυθα᾽, οὐ ἴῃ 
ΟἸΔΟΥ 1 ΡΊ5Π, α πιουΐηῳ, ἵπ πιουϊη. ΠΣ 
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8, ἡ ἕτερα--" (σοι 566) ἴῃ ψΠδΐ τεβρϑοῦ {Π6Υ ἃ: αἰ δδγθηΐ᾿. 

18. πότερον τὸ φερ.--- 15 ἰπαὺ πΠΙΘ 15 ἐπὶ πιοίίοη, 50 οα]]θα 
Ῥοοδτιβ Ὁ 15. δεῖηᾳ πιουεᾶ; ΟΥ̓ τοῦ Τπθ ἘΠΠΡΊΒη ρῥγθβθηῦ 
Ῥαββῖγθ ἰβ δίγαυβ 80 δΥΚατα ἰθηβθ, 8πα πΠ6 ΦΌΒΘΠοΘ Οὗ 
Τηβοχίοη τ8 Καβ ὁ αἸ οι] ο ἰγϑηβίαίθ 5 ἢ ἃ αἰβυ ποίϊοη 85 
ἐμπαῦ Ῥούγθθμ ᾧερόμενόν ἐστι ἃπιἃ φέρεται. ΤΠ6 ἀϊβεϊποίϊομ. 
15 Ἰηϑ8 ΟἸΘΑΤΟΥ ΘΗ ͵Ὑ6 σοῦ {π6 ἔθυτ θεοφιλές Βα θδι ἐαὐοα ἔοτ' 
φιλούμενον ὑπὸ θεῶν. Τὰ ἴδοῦ 11 τητιβὺ σοηβίαου φερόμενον 885 
δααϊγαϊθηῦ ἰο 81} δα]θοξίνθ : "178 τῇδ {6 ΒΌΡΡΟΞΘ ἃ αππθβίϊο ἴο: 
Ῥ6 ρυὺ ἐμὰ5: ΜὮΥ ἄο νγχ8 0811} ἃ ὑπϊπρ' φερόμενον ὃ ΔΉ ΒΎΘΙ, ὅτι 
φέρεται. 

1ὅ. οὐκ, αλλὰ διὰ τοῦτο--- ποὺ (ΟΥ̓ ΞΟΙη6 ΟΥΠΟΙ ΤΘΆ50Π), 
Ῥαΐ ἴον {}15.᾿ 

19. οὐκ ἄρα---“ἃ ἐπϊηρ 15 τοῦ 5θθ Ὀθοδτι86 1ὖ 15 Ὑ]51016, θπύ 
ΘΟΒΥΘΥΒΘΙΥ, Ὑ]51016 ὈΘοδι56 1 15 Β66π᾿ (Τονοίϊ). Ἶ 

80, οὐκοῦν.. ὑπό τοῦ-- -ἰπδ ποχὺ βέϑθρ ἴῃ ἐπθ δυρτισηθηΐ :-- -ἰξ 
αι ἰμϊησ 15 Ἰουϑβᾶ, 1 τὺ 6 Ἰονθᾶ ὧψ βοηιθι]ιϊπῃ. τί ἐστιν, “15 
βοιηθί ἰησ᾽; {πμ6 δοοοηῦ 15 {βιό ῬΔΟΚ ἔτομ {Π6 δῃο 0 
ἐστιν ΟΝ ἔΠ8 Ῥγθορᾶϊπρ ποτ. πάσχον, 5ιδεγβ βοτηθίϊηρ, 1.6. 
“15 Ρεϊηρ ἄοῃμϑ βοῃιθίηρ ἰο᾽. πάσχω 15 {π6 σεπεγαῖ ῬδΒΒΙΥΘ, 
1.6. {πΠ6 σοηγΎΥ56 οὗ ποιώ. 

88. ἀλλο τι φιλεῖται-- “15 1 ποὺ Ἰογοᾶ᾽ ἄλλο τι 15 ΠΕ’ 
πὰ ἐἴθῃ ἔοσ ἄλλο τι ἢ; ξεποπηε 3 11. “ Δησ τ ηρσ 6156 {πδῃ ({Π15) 3 

47. τὸ θεοφιλές- [πη6 5υθ]οοὺ οὗὐ π6 βθῃίθμοθ 15 Τουπᾶ 1π 
ἔμ ὕπο οοποϊυαίηρ ποχᾶβ τὸ θεοφιλές. ΤΠ6586 πογᾶβ, ἐποισῇ 
Τπουρῃ ἐποὺ μΠανθ ΠῸ τηϑηπβουρὺ δα ΠΟΥ, ἃ16 ΦΌΒΟΙ ΘΙ 
ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ ο {Π6 56η56. ΤῊ δυσιτηθηῦ 15 85 [Ο]ΟΥΒ : 

τὸ θεοφ. 15 φιλ. δῃι!ᾷ θεοῴ. Ὀδοδτι56 1 15 Ἰονθᾶ Ὀγ {Π6 βσοάβ: 
Ῥαὲ τὸ ὅσιον 15 ποὶ ὅσιον Ῥθοδτι56 1 15 Ἰονϑᾶ ὈΥ {Π6 σοάβ : 
ἐμοσγοίοσο τὸ θεοῴ. 15 ποὲ ὅσιον ΠΟΥ 15 τὸ ὅσιον θεοῴφ. 

ΟΗΑΡΤΈΕΈΗ, ΧΙΠ. 

ΤῊΪ5 Δοβηϊἴοη Ῥεΐῃρ παηϑαἰβίδοίοσυ, τμδὺ ἐ8 τὸ ὅσιον 3 15 
1 αβύϊοθ 2 Τῷ 15; ΟΥ̓ ΤΔΥΠΘΥ ἃ Ῥᾶτύ οὗ 78.166, 

2, αὐτῷ τούτῳ τῷ 5ΙΠΊΡΙΥ ὉΣ υἱτίπο οἵ 15 θεῖο Ἰογβα᾽: 
ααΐ. οὗ {πΠ6 1τηβίχαμηρθηΐαὶ σα 56. 
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ὅ. εἴ γε ταὐτὸν ἦν--“Ππαᾶ {πον θδθη ᾿ἀθηίοαὶ᾽: {π6 ἴοτοθ 
οἵ {π15 Βυρούμθβιβ βχΐθῃαβ ἴο 11η6 10 ; βιιθογαϊηδίθ ἰο 10 876 ὑγγο 
Θ] ουπὐϊνθ οα.568, εἰ μέν... Πη6 6, πα εἰ δέ... 11η6 8, οί οἵ ἔΠμθ 
δἰνιηρ ἸΠΘα,Ή1551016. ΘΟΠΟΙ ἸΒΊΟΉ 5, δ Πα ΘΟΙ]Θ Πρ {π6 γεαιοέϊο 
αὐ αδϑιγάμηι. ὍΤῊΘ ᾿τηρουΐθοῦ ἔθηβθθ τ] ἢ ἄν ἀοπηοίθ τυ μδῦ τυὐοια 
παῦο ϑόθη, [8 οδ 56 1 ὅσιον δια θεοφιλές ΤΟΥ {Π6 Β8 116. 

ΤῊΗΘ δυρατηθηῦ τ Ὺ Ὀ6 ὑπΠῈ5 τορυϑβοηίθα : 

1οὐ τὸ ὅσιον Ξ-τὸ θεοφιλές: ' 
ἴῃ θη (1) τὸ ὅσιον 15 ἸΙογεα Ὀθοϑῖιβ6 10 15 ὅσιον : 
ἐμπουθίουθ 8150 τὸ θεοῴ. 15 Ἰογβὰ θθοϑαβθ 10 15 θεοῴ. 
ϑϑῖη (2) τὸ θεοῴ. 15 θεοῴφ. Ὀθοδῖιβ8 1ὖ 15 Ἰογβᾷ ὈῪ {Π6 

σοαβ: ᾿ 
ὑμουθίουθ 8150 τὸ ὅσιον 15 ὅσιον ὈΘοδαβ6 Ὁ 15 Ἰογβᾶ ὈΥ {Π6 

δοᾶϑ. 

0. εἴ γε...εἰ μέν---ἴον {Π15 ἀοι 16 τι56 οὗ εἰ, ἐπ6 βθοομᾷᾶ βῃῦ- 
ογαϊηδίθ ἴο {πὸ ἢγβί, οἵ. Τποαοί. 147 α, εἴ τις ἡμᾶς ἔροιτο... εἰ 
ἀποκριναίμεθα αὐτῷ..., οὐκ ἄν γελοῖοι εἶμεν : “ΒΌΡΡΟΒΙΠΡ ΒΟΠῚΘ 
ΟἿΘ Δ5ΚΘα τι ἃ αποϑύοη, ὕΠ6η 1ἢ γα σῶν Πῖτη 5.0} δηᾷ 50} 

. 8 ἢ ΔΉ ΒΤΘΥ, ο]α 10 ποὺ Βθο ΔΌΒαχα 2᾽ δἰ! ϑατη οἰΐθϑ βθυθσαὶ 
οΟὔμπου ᾿Ἰηβίϑηοαβ. 

7. καί {860 4158ο᾽, 1.6, {15 που] ὩΘΟΘΘΒΑΥ ΠΥ 9!ᾺΟΠΟ ; 
50 8150 1106 9, 

12. οἷον φιλεῖσθαι- “5110 ἃ5 ἐο Ὀ6 Ἰονοᾶ᾽: Ργοίαφ. 880 σ, 
ἔστιν ἄρα τοιοῦτον ἡ δικαιοσύνη, οἷον δίκαιον εἶναι. 

14. ὅ τί ποτ᾽ ἔστι-- “ἢ ἐρωτώμενος -εγοηαΐι8 τὸ ὅσιον ἐκετον τ τω ἱ ἐερρεῤεοφι : 
εἱὰ 511. ν οὐσίαν, “15 Θ5βϑθησθ᾽, δῦ 1ὖ ΤΘα]}}γν 8. ᾽ ) 

1ὅ. πάθος δέ τι--“ Ξοτηοίῃ!ηρ ΒΟ ἢ Π»6ἴα115. 1{᾿, Βουηοίΐησ 
ἄομθ ἴο 1; ἔασίμου θχρ]αϊηθα Ὁ. ὅτι πέπονθε τοῦτο, “ ΠΔΙΏΘ]Υ 
ὑμαὺ 815 15 ἃ οομαϊοη οὗ ὑπ ὅσιον, ἴο Ὀ6 Ἰογϑᾷ Ὀγ 8}} {πὸ 
Βοαβ᾽. 1 πᾶνϑ συιίθη ὅτι ᾿ηβίθαα οὗ {Π6 ογαάϊηδΥν ὅ τι, ἃ5 1ὖ 15 
ῬΙαῖηυ ὑμπαὺ τοῦτο 15 {π6 δοοιιβαύίγρ αἰΐου πέπονθε, Ὦ116 τὸ ὅσιον 
15 Π6 Βα θ]θού. 

17, ὅ τι δὲ ὄν---50. τοῦτο πέπ. " ϑοΐηρ ιὐ]ιαὶ τὸ ἰ5Β ἴῃ ἐπ15 
Οδ56, γοῖι μῶν ποῦ γϑὺ ἰο]α τηθ᾽: 1.6, γοι μᾶύθ ποὺ ἰο]ὰ τὴθ 
ιὐ]ιαΐὶ ἐέ 186. '“ΠΘ βδιὴθ οοῃβίγοίϊοη 15. γθρθαύθα Ὀ6]οῦν, εἰπέ... τί 
πότε... φιλεῖται. 
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19. εἴτε ὅ τι δὴ πάσχει. -' ΟΥὁἉ 5 }}{6 75 τ Πδίθυου 10 τ] ΒΕ ΟΣ 
- ἴοΥ τ͵Ἴὸ Μ11 ἢοὺ ααδ7761 δροσπὺ {πδ᾽, 1. 6.1 ἀο ποὺ οἂγτθ δῦ 
πάθος Ὀδἴ4115 1ὖ : 1 παηὺ ἴο Κπον πδὺ 10 15. 

29. περιέρχεται ---ΘΟΥΊ65 ΥΟῸΠα᾽, ἰο ἐπΠ6 βϑυῖθ αἰ Ποα] ἐν, 
ὃ ἂν ὑποθώμεθα, “π δέθΥου πα ΠᾶΥθ 1δ14 ἀνα". ΤῊϊ5 15 ἃ ὉΟΥ- 
γϑοίΐου ἀἀθ ἴο ϑίθρῃθῃβ, δηα δαορίθα Ὀγ ΒϑΚΚΘΥ, ἔου προθώμεθα: 
οὗ, ὑποθέμενος, 11. 19, πα ὑποθέσεις Ἰηΐν, 11Π6 81. προτίθεμαι 15 
ἴο “Ραΐ ἔουνγϑγα ΟΥὁ ῬΥΟΡΟΞΘ᾽. 

20. τοῦ ἡμ. προγ.... Δαιδάλου --- Πα ΘΔ ]15 τγὰθ ἃ βου] ου, 
οὗ ΠΟΙ {Π6 5ΒίοΟΥΥ νγὰβ 014 {παῦ ΠΘ τηϑᾶθ ἤστγαβ τ ] ἢ οουἹὰ 
ΤΉΟΥ͂Β : ἃ Ιερεμᾷ αἀ6, δοοογαϊηρ ἴο τα!οηϑ]βίβ, ἐο ἐπ ἔδοὺ ἐμαΐ 
6 ἢγβὺ σᾶγθ ΠῚ5 ΟΥΚ5 80 δἷν οἵ Ππἴίθ δηα τηούΐϊοτ. ϑϑοοσδΐίθϑβ, 
ὙΠῸ σγὰ8 Ὀσουρσηῦ πΡ ἰο {Π6 οτγαῖΐῥ οὗ ἃ βίαίαθγυ, οἰαίτηβ ΤΠ θά] α5 
οἡ ἐμαῦ δοοουηῦ ἃ5 8 διμοαβίου : οἵ, Αἴ6. 1, 121 Α, τὸ ἡμέτερον 
«ον εἰς Δαίδαλον.. αναφέρεται. 

27. τὰ ὑπὸ σοῦ λεγόμενα---᾿ γΟῸΣ ΔΥρτιηθηΐβ τητιδὺ θ6 {6 
Βδηαϊσουκ οὗ Τδθαδιαβ᾽; [ἢ 6 Ὺ Ὅ1] ποῦ βίδμπα 5611], 85 γοὰ 
ΘΟΙΏΡΙ811. 

ἐδ. εἰ ἐγὼ ἐτιθέμην ---“ Πδα 10 ῬΘοη 1 ἐπαΐ πέἰξογϑᾶ ἐποπὶ δηᾶ 
Ῥαΐ {Π6ηὶ ἴῃ {815 ροβιίοη᾽ : ἐτιθέμην ΒΘΘΙΩ5 ἴο ΔΡΡΙΥ οἰποὺ ἰο 
Ιαγίησ αὐ 80 δυρατηθηῦ {(-ε ὑποτίθεσθαι), ΟΥ ἴο ρμυξίηρ 8 
ἤρατο ἴῃ 15 ῬΥΟΡΘΟΙ Η]8066, 

28, ὡς ἄρα- τνοΥῪ οὔθ πϑρᾶ ἴῃ αποίϊησ ἐπ πουᾶβ οὗ 
δ ηοἰηοΥ, ΏΘΥΘ τῦθ 5Ποσ]α ΘΙΩΡΙΟΥ ᾿ηγθγίθα οοτήτηδβθ, καὶ ἐμοί, 
1.6. ἐπαῦ 1 ἔοο, Ππκ Θδθάδ]τϑ, τη κα τηουϊηρ [1 ΏΡ65, 

87. ἐντιθείς-- -δἂθ τ ἰα1κ οὗ ἃ βοι]!ρίου “ ραξεπρ 16 ἰηΐο 
δι Βίαϊαθ. 

58. ἐμοῦ γ᾽ ἕνεκα---“50 87 85 ΘΟΠΟΘΙΤ5 πηθ᾽: Τα. 26 Πὶδ 
αιΐϊάοηι. 

40. ὅσῳ-- ὍΣ Δϑϑι τ] δὐϊοη ἔο {πΠ6 Ῥγθοθαϊηρ τοσούτῳ, ὙΒ]ΘῊ 
15 ΤἹΟΉ ΠΥ πιϑραᾶ πὰ {Π6 σοτηρδυδένα δεινότερος: 186. ἅπηι. ΧΙ]. 
11, φιιαπίο ἰσπατα ὑαγϑαγὶβ ἑαπίο ἰοϊεγαίΐίογα, " ὮΘ Το Θ ῬΟΡΈΪ]ΑΥ 
8.5 ΠΟΥ ΜΟ͵6 Πουο]᾿: οἵ, δἰ] θδῦτη. 

40. ἅδην---56. ἔχομεν, “ΘΒΟΠΡΉ οὗ [Π15΄, ἄδην δᾶν. Ξε 5αἐΐβ ; 
ἔτ. ΟἾ50]. ἀδέω, ἐο 8αἰΐϊαΐο, αὐτιὰ ἄδος, Ηοχη. 11. χὶ. 88, ἘῸΣ 
ΘΟΕ, οὗ, ΑΘΒοῃ. 4. 828, ἄδην ἔλειξεν αἵματος, “Ἰαρροᾶ Βῖ5 81] 
οἱ Ὀ]οοά᾽, 



ΦΟΤΕΚ. τῇ 

47. τρυφᾶν. 1||. “[ο ὍὈ6 ἀο]οαΐα δα 561-1πΠ Δ α]σοηΐ᾽, οὗ 
ἔποβ6 ἼΟ ῬΔΙΉΡΟΥ ὑπο Ίβ ῖγοα ὙΠ Ἰαχυτγίοιιβ Πνίησ : ΠΘΥ6 10 
ΙΏΘΔῊ5 ἴο Ὀ6 ἴοο ΙΑΖΥ ΟἹ ουὺ οὗ οοπαιτθοη ἴογ {Π6 δ5κ, ΠΕ 
ὃ Τη8 Δ 8 ὑΥδ1η1ηρ' [ΟΥ̓ 8. Υ806. 

48, ὅπως ἄν...διδάξαιΞ---“ἴ πΠαὺ γῶν γοὰ ηὐϊσἠιέ ἐδαοῖι 
τηθ᾽ (56. 1 γοῦιι 6Π056): ἄν 15 ὅο Ὀ86 δκθῃ 1} {Π6 σοῦ. ΤΠ6 
οΪα γϑϑᾶϊηρ νγὰ5 διδάξῃς : ὅπως ἂν Οα]α Π6η 6 ἰδῖκθη ἰορϑύποῦ 
ΞΞ 1 οὐῦευ ὑπαύ᾽, 0} 580]. 

ὅθ. πᾶν τὸ δίκαιον ὅσιον---ϑοογαίε5. 8.515 1ξ αἷΐ ὅσιον 15 
δίκαιον : ΕΙαΙΠΎΡΗΤΟ 5805, γ65. ϑοογδῖθβ ποχὺ 8ι5115 1 αἷϊ δίκαιον 
15 ὅσιον ΟΥἩ ποῦ. Πα ΠΎΡΏΤΟ ἴδ115 ἐο [ὉΠ ον {πΠ6 αποβίϊοῃ, δπα 1ὖ 
5. ΒΟΙ8 ὑπη6 Ὀοίοστο ϑοοιαΐθβ τηβκοθ ΠΪΠ 5686 15. τηϑϑηϊηρ. 
Α ἔδυ! αν ΠῚαδέγϑύϊοι 5ΒΠΟνΒ 1 δῦ ΟἼΘ6, 8.9. 816. 8411 ἀοσβ 8η1- 
τη ]5 Ὑ65. ΤΏΘη 816 811 ΘΏΪΠη815 αορσδ; ΟΥ̓ ΒΟΙΏΘ ΘΏΪΤΗ81]5 
αορϑ5 δῃηᾷ βοιηδ ποὺ ὁ ' 

δά, τὸ δέ τι.- ---οἰΠ οὐποῦ ρατύ οἱ 1, τ μδύθυου ὑπαὺ ἸΘῪ 
Ῥ6, καί ΘΙΠΡΠ Δ 51Ζ65 ἄλλο. 

ὅθ. καὶ μὴν νεώτερος .--- Δα γοὺ γοῖϊ 816 γοῦπρσοῦ ἤμδη Τ᾽; 
Φα ὑπογϑίουθ γοῦ οαρηΐ ο Ὀ6 Ὀθύζου 8016 ἴο Κδορ τιρ. Ῥϑοούαίθϑ 
ῬΙαγ5. οἡ ἘΠ ΠΥΡὮΥΟΒ ΘΉΒΟΥ ὑπᾶὺ ὨΘ 15 ποὺ 8016 ἰο ῥοϊίοιυ 
(ἕπεσθαι). 

ὅ8. ξύντεινε σαυτόν. “ ΡῈ] γουγβοὶῦ ἐοσούμου, καὶ γὰρ 
οὐδὲ χαλ., “Ὀ651465, 10 15 ποὺ Βαγα᾽: οὐδέ γηδῦ οΟἰθη - αἴ50 τοί, 
ΥΥΏΘΥ {Π8 ποὲ ουοόηι; Ὧ6 Β8116 15 8 οὔδ6 1} π6 χιιΐάθηι. 

00. ὁ ποιήσας -ἰΠ686 ὙΟΥΒΘ5. 816 ΘΟΙΠΙΠΟΗΪΝ βἰαίθα ἰο 6 
ἔγοτη [6 Ογργία, ὑμ6 ἢγβὺ ἴῃ {π6 οὐγᾶϑυ. οἵ [μ8 ϑυθῃΐβ Ώ1ΘῊ 10 
γοὶαἰθα, οὗ ὕΠ6 Ῥοθηβ ὙΏΙΟῊ ουτηθα η6 ἘρΙ6 ὕγοὶθ. Τί 46- 
ΒΟΥΙθΘα [Π6 Ῥϑυϊοα δηξθοθάθηξ ἐο {π6 118. 1Τύ νὰϑ αὐἰεϊθτυίθα 
ὍΥ {Π6 συδιῃχηδυῖδηβ ἰο ϑύββιητιϑ οἱ ΟὙΡΥ 5. 

606. πενίας----ἴΠπ6 Ὀ]ΌΥΆ] 17 }01165 αἰ ογοηῦ ᾿Ἰηβίδηοοϑ οὗ Ρο- 
νοχΐγ: 850 (ΟἹο. Μῆηιν. 20, 42, ργουϊπεοῖα ηυιϊίαβ ϑοπαβ σγαΐίαβ 
Μηιγόπαθ αἰξιῖϊἐ, “ ὯΪΒ. Ῥγουΐηοθ σϑϊηθα ἴον ΜΙ ΌγΘηδ πῇ ΠΘ ΠΟΘ 
ἦγ, πυαη χιιαγίογ8 ἢ. 

π0. εἶναι---56. δοκεῖ. 

70. ἐπὶ πλέον---50. ἐστίν, “θ᾽ ΤΟΥ Οχύθηβίγο᾽: Ἃα0γ4. 458 Α, 
ἐπὶ πλέον δύνασθαι, "ἴο Ὀ6 οἵ Γαγ ον να]τιθ᾽. 

78, περιττόν-- οὗ Πυ]}0 61, “ οὐα᾽᾿, ορρΡ. ἰο ἄρτιος, “ΟΥ̓ΘᾺ ᾿. 



ΨΟΤΉῊΥΡΗ ΝΟεεδίσεενυι, ΧΙ͂Ν Ἀν -.-᾿ [9᾽ 4) 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙΥ. 

ὙΒοὺ Ῥατὺ οὗ Ππιβύϊοο 15 ρου Πα ΠΡ ητΟ ἀθῆποβ 1ὑ 85 ἐπ 
Ῥατὺ ἡ ΠΙΟΙ ΘΟΠΘΘΙΉ5 [Π|6 ΒΘΙΎ]ΟΘ οὗ {Ππ6 σοάβ, 

8, εἰ μὲν ἠρώτας... εἶπον ἄν--- Πεᾶ γοι Ῥθθη ὩΒΙΠΙ ΠΡ, 7τη6...1 
5Βου!]α (αὐ οΠ66) μᾶνϑ βεαϊα᾽: ΔΙόπο 128, τί ἂν ἀπεκρίνω μοι εἴ σε 
ἠρόμην. ὍὟΒΘΗ ἐπθ6 800, σί ἀν {Ππ|5 ἼΟΙΠοτϑ εἰ ΠΗ 186 ἵτα- 
Ῥοσγίθου, 1 ἀθποΐθϑ τμδὺ που! Πᾶν ἴο]]ονγθα " βίαξίτη, οὖ ὑπὸ 
γϑὶαῦϊ ἰοΐα οὐ τηοτηθηΐοῦ; 566 ΙΔ] ΠΌδττα, δᾶ αοοάπίῃ, ΔΙοοαβ 
απὰ ΤΦη568, 8 49, τι. ὄ, 

θ. σκαληνός ἵν, σκάζω, ἐο Τἴηπιρ, 110. παϊεϊη  Ἀθυιο6 τρίγω- 
νον σκ., ἂν {Υ18 16 σι εἰποχιαῖΐ, 514 65: ΟΡ. ἰσοσκελές, ΙΓ 
δηιιαῖ ἰ608 ΟΥ οἰα685: Τίηι. δ4 κ. ἬρυΥϑ {Π6 Ἰδηρτιαρθ οὗ σϑουηθίυυ 
15 ΔΡΡΙΙδα ἴο πυτηθού, τι ἢ βθη86 οὗ οὐ δηα δυδη. 

1δὅ. τὸ περὶ τήν-- συ ]εο, ἴῃ ΔΡΡοβιοα ἢ τοῦτο τὸ 
μέρος : [88 γγραϊοδίθ οὗ {Π6 βθῃΐθμοθ 15 εὐσ, τε καὶ ὅσιον. 

10, θεραπείαν --- “Βογνίοο᾽ : [Π6 π56 οὐ [815 ὑγουα γον 5 
πῆδ τβυτν ἴῃ ἴγθβἢ αἰ ΠΘΌΙ 165, 8.5 1Ὁ 15. 016 ΜΏΪΙΟΘΗ 15 οὗἨ ὙΘΙῪ 
Ὑ14ΔΘ ΦΡΡΙοαὐϊοι πα 15 οἰ ρΙογοᾶ ἴο ἀθηῃοίθ ὙΘΙῪ Ὑϑυΐοτιβ τ ]8- 
108. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΥ. 

Οἱ νῇῆδὺ ταὔτ 15 ὑΠ15 βουνοῦ Νοὺ {|κ {π6 οδγ8 οὗ δηϊ- 
Τ18}}5, ὙΥ 10} αἰτηβ αὖ 0Π6 ᾿ηρΥονθηηθηῦ οὗἉ {Ππ6 φηϊτη 815, θαὺ 50 ἢ 
τι. 5]αΥΘΘ ῬΔΥ ἴο ὕΠ611 τηδβίουβ. 

ὃ. λέγομεν γάρ που---“ γὙ τη6811, γοῖϊ ΚΠΟΥΥ---ἼΓ61, 76. 58, 
ΤΟΥ ΘΧΔΙΉΪ]Θ᾽. ὥϑοογαύοβ νγὰβ δροσί ἰο ἀββουῖθθ τ μαῦ ΠΕ τηθϑηΐ, 
λαῦ βίορβ 5ῃογῦ ἃπα βυρ]δῖηβ μἷ5 αὐ ὈΥ ἃ 56.165 οὗ απθβυ 85. 

9. ἱππική.-- 50, τεχνή, ΤῈ ἢνβὺ 5θη86 ψ ΪΘἢ βοογαίθβ ῥρτο- 
ῬΟΒΘ6Β ἴο αὐΐαοι! ἴο θεραπεία 15 [η6 οαγὰ απᾶ αἰζοηίΐοπ, Ὀοδίονγθαᾶ 
ΟἹ ΦΗΪΤη815 ὈΥ ἔῃ ο56 ΠΟ ΚΘΟΡ ἃηᾶ τπϑηδρθ ὑπ θη. 

18, θεῶν--“50. θεραπεία ἐστί. 



ΔΝΟΤΕ δ. 7.9) 

22. οἷον τοιόνδε“ ΞΟΠῚ6 5Π0}} {Π]πρ' ἃ5 {Π|15, ἴον σχϑτηρ θ᾽ : 
{6 ψου 5 816 ἴῃ ὩΡΡοβιθοη νι ταὐτό. 

87. ἀπεργάζει.--“γοι τηδθ, γϑηᾶου᾽; ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ πϑθᾷ οὗ 
ἐπ στϑβϑαϊβ ρτοάποθᾶ Ὀ. ΔΏΥ τύ ΟΥ 5υβύθι, 6. 5. Θἀποδίϊοη. 

47. ἥνπερ---“(Πθβ ὙΘΙῪ Βουυΐϊοθ ὙΠ]ΟῊ βἰανοθ ῬῈΥ ὑμοὶγ 
τηδϑύουβ᾽, Θοσηδύθ 800, : 850 Οἴὔθῃ 86) υΐγ6 βογυϊει 61). 

409. ὑπηρετική- -“ΤῊΙ ΙΒ ΟΥΠΡ᾽ ΟΥ̓ ΒΟΥ ΟΘΘΌΪΘ᾽, 56, θεραπεία, 
ΟΥ τεχνή : {815 νοταὰ Ῥοϊηρ τιϑϑα οὗἉ [Π6 “τη ] Ἰβὑγῦ!0}}5 ̓  ΘΙ ] ουϑᾶ 
ὉΥ δὐβ πα οὐαΐβ βῬπΘυ]ΠΥ, Θοογταύθθ ΡαΖΖ] 65 ἘπιθΠΎΡγΟ 5.11} 
ΤΊΟΤΘ. 

ΟΗΑΡΊΤΒΕ ΧΥΙΙ. 

ὙΥΠαὺ ἄο ἐπΠ6 σοαβ οἤβοὺ ὈΥ {Π||5 τηϊηϊδέταϊοπ ΤΉΘΥ Ῥοβίονν 
811 Κιηα5 οἵ Ὀ]θββίηρβ ἢ γϑααϊα] ΤΟΥ ῬΥΆΥΟΥ ἃ Πα 58ΟΥ]ῆο6, 

1, ἡ ἰατροῖς ὑπ.---“{Π6 5ούυΐοθ ὙΏΪΟῚ τηϊη]βίουβ ἰο Ῥῃγ- 
ΒΙΟΙΘῚ5᾽, 1.6. ὉΠ6 ὙΔΙΊΟτΤΙ5 ΓΘΒΟΙΤΌΘ5 Πα ΦΡΡΙ͂Δ’ο65 οὗ {πΠ6 Π681- 
1πρ' αυῦ, Ὁ. {π6 186 οἵ συμ ἢ {πὸ ΠΥ ΒΊοῖδ) ΘΟΟΘΟΙΏ115165 15 ΘΠ, 

80. πλείονος ἔργου---“ ἃ τίου οἵ βοπιθ ΘΟΠ 5] ΟΥ̓Δ 016 ἰγοῦ- 
Ὀ16᾽; τοίουυιηρ ἰο 10, 18, ἀλλ᾽ ἴσως οὐκ ὀλίγον ἔργον ἐστίν. 

82. κεχαρισμένα. --“ [πϊηρ5 Ῥ]θαβίησ᾽: Ηοιη. Οὐ. χνὶ. 184, 
ἵνα τοι κεχαρισμένα δώομεν ἱρά, “ὑμαῦ γὙὸ Ττιδὺ οἴου δοοθρίδ]8 
ΒΔΟΙΙΠΘΟΚ ᾽,᾿ 

ΘΟΉΑΡΤΙΝ ΧΥΙΙ. 

ΤΠΘη Ῥἱθῦυ οομπϑιϑὺβ ἴῃ σίνίηρ ο δ ηα ἀβκίηρ ἔτοσ ἐπ σοῦ 

1. πολύ- “10 βραχντέρων : Πορ. ὅ89 Ε, πολι ἐπὶ δεινοτέρῳ 
ὀλέθρῳ χρυσὸν δωροδοκεῖ. Ῥἰα!Π θα τ σῖγα οὐποὺ ᾿πηβύϑηοοβ οὗ 
ἴΠ15 Ῥοβιύίοη οὗ πολύ πᾶ ἔτι: Ῥ]μαρά, 110, καὶ ἔτι τούτων 
καλλίω. 

8. δῆλος εἶἷ--- αὐ 15 ΟΙοαΥ ᾽: ΑΥ. 7.8. 919, 

ἥ τοι γυνὴ φιλεῖ με, δήλη ᾽στὶν, καλῶς. 

.4. ἐπειδὴ ἐπ᾿ αὐτῴ ἦσθα. (ὙἸΠΘΩ γοῦ ὝΟΥΘ ἡ {π0 ὙΘΙῪ 
Ροϊηῦ": Ρμίϊοῦ. 18 τ, ἐπ᾿ αὐτῷ γε ἤδη γεγονότες. 



80 ΟΤΗΥΡΗΒΘ σειν. ἈΎΙἽΙΙ 

ὅ. ἅν... .ἐμεμαθήκη ---Π6 ῬΙαρου θοῦ τ ἢ ἄν 15 τᾶν : 1 ΤΟΙ͂Ο 5 
ἴο 8} ϑοίϊοῃ ΒΙΟῊ τὐοια πανο δδεη, σοπιρ[οἰοα μα {π6 Θοπα 101 
Ῥθθῃ ἐπ1Η]16 : “11 γοὰ δᾶ διηϑυοτθα Τὴ6 1 5ῃου]α ὈΥ ΠΟΥ ΠᾶγΘ 
Ἰθδυηθα {0Π0Ὺ {π6 πίσσα οὗ ρἰθίγ᾽: 586 ἀοοάπνπηι, Ποοάβ απᾶ 
Τεη568, 8 49. 

6. ὅπῃ ἀν-- πηδίουου παγ᾽: {15 τϑδαϊηρ Ὧ85 {π6 Ὀοϑὺ 
ΤηΘ βου ρὺ δα  οΥ ; ὅπου ἄν πα ὅποι ἄν 816 8130 ἰουπᾶ. 

14. ϑόσεως θεοῖς --’ οσἱνίησ ἰο ρσοᾶδπ᾽: ἐῃ6 γϑύθδὶ βαθβίϑῃ- 
ἐΐγοϑ [δῖ ἔπ βᾶτηθ οαϑθ ὙΠΟ που] [Ο]]ΟΥ {Π 6 ὙΘΙῸ ; 50 1ἴγ. 
11η6 90: οἵ, 18, 28. Βίθραατα οἰΐθθ ΠΠΤΉΘΥΟΤΙΒ. ΘΧΘΙΏΡΙΘ5. ἴπ 
ΟὝθοκ δηᾶ Τιϑίϊη : Αθβοῃ. Ῥεγ78. ὅ29, γῇ τε καὶ φθίτοις δωρήματα, 
ΕδρΡ. 498 ν, διακονία πόλει: ῬΙδαί. Α4πιρ}.. 1. 8. 21, αιιϊα ἐἰδὲ 
μαης ουγαΐϊο 65ὲ τοηι3 “ Παὺ πᾶγθ γοῦ ἴο ἀο ὙΠ {115 αἶαν 3᾽ 

18, χαμαὶ πεσεῖται-- οὗ, 1 ὅΔηη. ἽΞ 190... Δηα {π6 Τιοτᾶ παῖ 
ΜΊ ἢ τη, δηα αἸά Ἰοὺ ΠΟΠ6 οὗ Π15 πουαβ [411] ο {π6 στουπᾶ᾽,, 

ΟΗΑΡΤΕΝ ΧΥΙΠ. 

Βευὺ πρδὺ τὸ οἷν ἐπ6 ροᾶβ 15 ποὺ ἴῸΥ {ποῖ γγοῆί, Ῥίον 
Ὠγαβύ Ὀ6 ἴο σίγθ {πθγὴ νυ ηδὺ 15 ρ᾽θαβίηρ ἴπ ἐΠοῚγ βισηῦ. 

8. ἀλλὰ τί-Ξ΄ οογξαϊηγ", 11. “Ῥαῦ ψῆδὐϑ᾽, 1.6. ταῦ 6156 
ΘΔ 1ὖ 62 80 τί μήν ; 15 ὃ ΘΟΥΊΤΊΟΙ δ [ΠΥΤ δ 1078 ΥΘΡΙΥ. 

10. θεοῖς καὶ ἀνθρ.---’ θούνοοη σοᾶβ δηᾶ τηθη ᾽. 

11. εἰ οὕτως ἥδιόν σοι---“ 1 γοι ῬτοΐοΥ ἰο 0411 1 5ο᾽, 

10. ὅτι ἂν μὴ... δῶσι- “10. 15 ποὺ ἐποὶσ οἰ : τ ΒΙΘῊ 
ἄοο5 ποὺ οουὴθ ὉΠ 66. 6Π|5 ἀθβουιρέοη δηα ἀο ΗΠ: 10Π, 

ΗΓ οὐδὲν ὅ τι ὙΠ ἀν δηα ἐστίν Θχρυθββθᾶ ἰδκθθ πΠ6 αϑ8δ] 
οοηδβίγπούοη ὙΠ ὅστις ἄν, Υ1Ζ. [Π6 51]. δηᾷ μή: οἵ, 2. 17. 

22. τί δήποτ᾽ ἂν εἴη ταῦτα. “ νηδῦ την ἐπ656 ἐπίηρϑ Β62᾽: 
50 ηαοά. ὅϑ σ, τί ἣν τὰ λεχθέντα καὶ πραχθέντα; Τὴ6 1η1{18] 
τι56 οὗ [Π6 5ΒΙη στ ΠΥ 66 ἴῃ ΒΎΘΏΘΗ ἴθ βοιηθνηδὺ 5ΙΠΏ1ΠΔΥ, 66 βοηῦ 
165 ΡΙὰ8 συδηαβ ροδίθ5 (6 ᾿᾿δῃηὐααϊά. 

2ῦ. χάρις. - οἵ. κεχαρισμένα, 10. 82: ΠοΙῸ ἰὑ 15 πού σταῤι παρ, 
θαὺ γαῦμου {Π6 “111 ἴο οΥδυ τ μδὺ 15 δοοορίαθ!θ. 



ΦΝΟΤΈΕΚΜ. δῚ1 

ΟΗΑΡΤΕ ΧΙΣ, 

Βαΐ [ἢ ρἱοὺν 15 νι μαὺ 15 Ῥ]θαβίπρ ἴο ἐπ6 ροᾶβ 16 τητιϑὺ Ὀ6 σαῦ 
[ΠΟΥ Ιουθ : δῃα {π15 τγὰβ Ῥγουβᾷ ποῦ ἰο "6 1ἀθῃηξῖοα] τ] ῬΙοὐγ. 

7. ἐν τῷ ἐμπρ.---6}., 12 δ ηα 18, 

8, ἢ οὐδὲ μέμνησαι ;- -’ΟΥὙ ἄο γοὰ πού ΟΥ̓́Θ ΥΘΙΠΘΙΠ ΘΙ 3. 
ΘΙΆΠΡαῦτα τεαα ἢ οὐ μέμνησαι; αἰ ΒοΙη6 τηϑηθβουθὺ δα- 
ὑπουγ. 

11, τοῦτο δὲ ἀλλο τι ἤ --“ ἀηα ἐΠ|15 ΟΟΥ̓Ί65 [0 Ὧ6 {Π6 5816 ἃ 8 
θεοφ., ἄοο5 1Ὁ ποῦ 3 ΟΥ̓ (ὁ γοῖϊ 580 ΟΥΠΘΥΤΊ56 2᾽ 

ἄλλο τι ἤ-τεποηῆηθ. θρῃμθηβ Ῥυοροβθᾶ ἰο τϑαᾶ οὐκ Ὀθίουθ 
ἄλλο τι, ταϑκίηρ {π6 οἴδιβθ ἃ βἰθίθσπθηῦ, ΓΟ] οσσοα ὈΥ 0Π6 α165- 
ἰϊοη ἢ οὔ; 

ΟΗΑΡΤΕΞΝ ΧΧ. 

Βοογαίθϑθ 565 ἰο Ὀοσίη ὑπ6 αποϑύϊοη δέγβῃ : Ραὺ Πα Υ- 
ῬὮΤΟ 15 ΟὈΠΡοα ἴο Ἰθανθ ὨΪμη. 

2, ἑκὼν εἶναι “11 οαπ δνοϊα Ὁ: 110. 50 ἴᾺΥ 85 Μ1} 
θορβ᾽; οἷ, ποίβ οῃ ὡς ἀκοῦσαι, 2. θΘ. ἑκὼν εἶναι 15 ΤΩ ΠΟΠ ΒΙΓΟΠΡΘΥ͂ 
ὑπ ἑκών ΟἸΪΥ. 

8. μή μ᾽ ἀτιμάσῃς. -“ ἄο ποὺ ἰγοαύ τη6. Ὑ1}Π| ΒΟΟΣ Ὶ ἢ: 1.6. ἄο 
ποὺ ΘΟ ΘΙ  ΟΌΒΙΥ Το] θοῦ ΤΥ τοαποβῦ. 

0. ἹΤΙρωτεύς--οἵ, Ἠοτα. Οἄ. ἴν. 455 : Ὑιγρ. αδοΥ. ἵν. 429. 
Ῥγούθιιβ, Π6 οἱ τηϑῃ οὗ {πὸ 568, δϑϑιτσηθα 811 5ῃΔΡ65. ἴο δ] πᾶθ 
15 οαρίουβ, Ὀτιὺ δηβγοσθα {πὸ απϑβίϊοηβ οἵ ΠοϑβΘ ΠΟ ΠΟΙ]α Πΐτη 
ἴαδῦ ἴο ὑπ6 οπᾶ, 

7. οὐκ ἔστιν ὅπως ἀν--- ὁ 15. ποὺ ῬΟΞΒΙΌΪ6 ἐπαὺ γοῦ ΟΥοῦ 
τὐοιιϊὰ παῦε ἰὑνϊοα᾿". 

»πς διωκάθειν -- διώκειν, ἃ Αἰίϊο ἴον : Αὐ. Νιι. 1481: Υ8ρ. 
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10. παρακινδυνεύειν---αοροπαθσηΐ οἢ τοὺς θεοὺς ἔδεισας ἀπὰ 
Θαἀα6α 1 Ἔχ ΡΙ Δ ηδ 1 οι 85 1 ἔδεισας Βδα 5Βἰοοα 8016 : “γοὰ σπου]α 
ἴῃ ἔθδυ οὗ ἐπ σοᾶβ πᾶγβ ποϑβιϊαίβα ἴο τὰπ {π παζατγα᾽. 

ἐδ. μὴ...ποιήσοις---“Ἰοϑὺ γοῦὺ Ποιά ποὶ ὃ6 σοΐπῃ ἰο ἄο 1ὐ 
τἰσλ ἐγ ᾿Ξ μή... ποιήσειν μέλλοις. ΤῊΘ {ιέιγε ορίαἰϊυδ ὙΩΔῪ ὈΘ 
πιϑθ6α 1 Βα ογαϊηδίϊοη το ἃ ραϑὺ ἴθηβθ ὙΠΘῊ {π6 ορίαίϊγα οὗ 
μέλλω οδῇ Ρ6 βαρβιίαϊοα ἃ5 ἴῃ ἐπΠ6 Ῥυδϑθηΐ ραϑβᾶρθ. Τῦ ΤΥ 8150 
Ρ6 πϑρᾶ ψΏΘη πγ6 στη 8. ἑαίατα ᾿ἱπαϊοϑίνθ ᾿ηΐο ογαΐΐο οὐϊίφια 
να ἢ ἃ Ῥαβὺ θῃβ : ὑππ5 ποιήσω ὈδοδΙη6 ἔλεγε ὅτι ποιήσοι: 50 
Ἰηΐγ, Πη6 22, ἐνδειξάμενος... .ὅτι βιωσοίμην. 8366 8150 ἀοοαπη, 
ΔΙοοαβ απὰ ΤΦη868, 8 46. 

14, εἰσαῦθις τοίνυν --- ΔλοΥΠΟΥ {ἴπη6 ἐπθη ": Ργοίαφ. 8618, 
εἰσαῦθις σκεψόμεθα. 

18, ἀπαλλάξομαι... γέγονα... βιωσοίμην --- 5 ογαϊηαίθ ἰο ἃ 
Ῥϑϑὺ ἴθηβϑθ γχὸ ἤᾶυθ ἢγβὺ {88 1πα]οαύνα {Π6η {π6 ορίαὐγο τηοοᾶ. 
Τὸ 15 ῬΘ ΠΘΥΆΠΥ 581α {Πδὖ 1 ΒΌΘΗ οα565 {Π6 ᾿παϊοαίϊνθ 15 πϑϑα οὗ 
τηδίξουβ οὗ ἰδοῦ, γγ}}116 {π6 ορίαϊγθ ΔΡΡ]165 ἴο {πῖηρ5 ΏΙΟῊ 816 
Ἡσροίποίϊοδ : βποἢ ἃ αἸβυϊποῦοη 15 οἵΐοη ἕο Ὀ6 ποίϑα, Ὀπὺ 105 
1ΠΥΔΥΙΔΌ]6 ΔΡΡΙ]οδύϊοι 15 γουυ αἀοπὈίξΐα] : οἵ, Πεποα. 10. 28, ποίβ. 

21, καὶ δὴ... βιωσοίμην ---᾿ Δ τηογϑουοῦ ἐπαὲ 1 5ῃουϊᾷ Πἴγ6 
{μ6 γοϑὺ οὗ γὴὺ 1186 Ὀοίζευ Ὁ, ΤΉΘΒΘ ΟΥΒ 816 οἰΐμοῦ (1) 11Κθ 
ἀπαλλάξομαι, ἀθροπαθηῦ οα ἣν εἶχον ὡς : ΟΥ̓ (2) ΠΠκ8 γέγονα Εοἴα6. 
αἀδοροημαθηῦ οἱ ἐνδειξάμενος ὅτι. ΤῊΘ ΙΟΥΤΊΘΥ Υἱθγ, ὙΠΟ 15 
ϑαορίθα ὈΥ͂ βθυοσδὶ θαϊίουβ, τη κο ϑοογαίθθ ΠΟΡΘ ἴου ἃ θϑύξεσ 
116 πϑηοοίουνγασα  {Π6 Ἰαὐου, ΒΟ 15 ἀρέθηαθα Ὀγ βία! ϑάτη, 
ΤηΔΚ65. Πΐπ) ΠΟΡΘ ἐπδὺ ΗΘ ΤδῪ 58 5 γ ΝΜΙο᾽θίαβ οὗ [Π6 ομϑηοθβ οὗ 
15 Ἰοδαάϊηρ ἃ. Ὀοίξου 116, ὑμπαὺ 15 ἴο ΒΔ. οὗ 815 οϑθαβίηρ ἴο Θουταρῦ 
{π6 γουίῃ οὗ ΑἰΏ 65. 

ἘΠΙΠΟΥ νἱον σίγοθ 8 ΘΧΟο]οηὐ 56 η56, ὙὙΠ116 ΠΟΘΙ ΠΟΥ Πδ5 8 
ῬΥΘΡΟΠουδη66. οὗ ρσυδιητηϑίϊοα] ΘΟ, ΒΙ ἀθυ 5 1 105 γα. 

1 γον 1Π611Π6 ἴο (1) ἃ5 δίνιηρ ἃ ΤΟΥ͂Θ ΒΟ]Θπηη 8:η4 βθηΐθη- 
[Ἰοτ15 ΘΟΠΟΙ 510 ἕο {π6 αἰαίοστιθ. ΟἹ {Π86 οὐμεὺ Βδηᾷ (2) ἃρυβαβ 
ΥΕΙΎῪ Ὑ611 πα {Π6 ααϊοὺ ἸΤΟΗΥ οὗ ϑοογαΐίθβ. 
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ΤῊ Ϊ5 αἰδίορτι 15 σαθηὐϊοηθᾶ ὈΥ ΠΙοηγβῖαβ οὐ ΗΔΙ]1ΟΔΥ 5518, 
Αἰποηδθαβ, δηα ῬΙαύαγοη ἀπο {π6 {{{16 οὗ “ΤῊ6 Μομθχθηῖβ᾽; 
ΡῬΙαΐοβΒ αἰδίοσαθβ Ὀοΐπρ πἀβαϑ!]ν ἀοδισμηαίθα ἴγοσα οπ6 οὗ [Π8 
τηξουϊοοαίοσα. Ασϊβίου!θ ο8115 1ὁ “86 ἔχπουδὶ οταύϊοη᾽, ὁ ἐπι- 
τάφιος, 566 ποίθ ΟΠ 8. 8, δηα {Π15 {1{16, ΟΥ̓ ἀΘΒΟΥΙΡΌΟΙ, ΒΘΘ1η5 ἴο 
Πᾶγθ 66 ΘΟΙΏΤΠΟΠΪΥ ΔΡΡΙ1Θα ἰο 1ὐ ἔτοσα {π6 ἢτβύ : 50 Οἷο. 1᾽|86. 
ὅ. 12. 86 φιϊᾷ τνεγο ἵπ, Ερϊίαρ]ἶοξ 8.86 ΤιοοΥΒ᾽5 πᾶ ΒΘΚΙΟΥ 5 
ποΐία5. 

ΟΗΑΡΤΈΝ 1. 

Θοογαίθϑ τηθοὺβ Μθηθχθηῖ5. Α ΚΡΘΔΚΟΥ 15 ἰο Ὀ6 Οἤοβθη ἴο 
ῬΤΟΠΟΌΠΟΘ ὑπ8 ἔπμοσαὶ οὐδίϊοη ΟΥΟῚ ἴΠΟ86 ὙΠῸ δΥθ ἴδ]Π]16ῃ ἴῃ 
Ῥδ ί]6, 

1, Μενέξενος .---ΠΟ11. οα86, 8, γΟΥὉ ἰπ ὑπ {ϊγταὰ Ῥουύβοη Ὀοΐης 
ππαογυϑίοοα. οὐ! αι οοΙηρασοα ΗΟ. ϑαΐ. 11. 4. 1, τὐὐιάθ οἱ 
ιιο Οαἰΐι82 'ΠΏΘΥΘ 806 Πονθυθῦ Ὁπαουθέθα]υ βοῖὴθ ᾿ἰμβύμμθο5 
1ῃ ὙΏΙΟῊ {Π6 Ποιη. 15 αϑ6α ἴοΥ {π6 γοο. ; 11 σειΐῃ {π6 δαα]- 
ἰϊοη οὗ [Π6 Ῥγοῃοῦη οὗτος {Π15 15 ἃ ΤΟ στ] δν οοηβίγ πούϊοι : Ῥγοΐαρ. 
810 8, Ἱπποκράτης, ἔφην, οὗτος, μή τι νεώτερον ἀγγέλλεις; ὅΞ'66 
ΤΟΘΥΒ᾽5 ποίθ, σίνθῃ 8150 ὈῪ ΒΘΚΚΘΥ, 

4. τί μάλιστα σύ.. .;-- μαῦ ἴῃ ραυύϊοαϊαν ἰδ κο5 τοῖ ἰο {Π6 
ΘΟΌΠΟ1]-ΟΠΔγ ΠΟΥ 2 ̓ 850 αογη. 448 ν, τί μάλιστα; “παὺ ἄο γοι 
Τηθδῃ ἴῃ ῬΑ ΙΟι]81 2 110. “τ δὲ, τηοϑὺ οὗ 8112 ὅ5ὅο ἴῃ 1αὐϊη 
ηιαρΐηια 15. τπιβϑα ἴο σῖνθ ϑαρμαβὶβ ἰο {μ6 σπου πὰ ΠΙΟ 1ὐ 15 
οοηπηθοίθα ; ΟἹο. Κ.6)}. ν. δ4. 142, πμαδο οἴην ηιααῖίηνο ἰἸοχιιογοίιιν", 
“αὖ {16 γουν τηοιηθηὺ ἐπαὺ μ6 βαϊα {ϊ5᾽, 
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δ, ἢ δῆλα δή-- 50 1ηΐν. 8, 22, ἢ δῆλον ὅτι ᾿Ασπασίαν 
λέγεις : {6 ΒΡΘδκοσ, δέ Υ Ἀβκῖμηρ' ἃ. απιθβύϊουι, ΠΙτη 561 Βασθεβίβ 
[Π6 ΘΉΒΥΤΟΥ. ΒΘ ΤῊΔΥ ΤΟΠΩ͂ΘΥ, ἐ1Π6 ἴδοῦ 15, 1 βῃρροβθ᾽; Πί. 
“ὩΘΟΩ͂ 1 251, ΟΥ 15 1ὖ ῬΙαΐη ἢ σῇ. Ῥγοίαφ. 809 Α, πόθεν, ὦ 
Σώκρατες, φαίνει; ἢ δῆλα δὴ ὅτι κιτ.Ὰ., ΏΘΙΘ 566 ΝΥ ἀγίθ᾽ 5 ποίβ. 

ὅ. παιδεύσεως καὶ φιλ.---“ ΞοΠοο]ηρ ἀπα πἰπᾶγ᾽; {Π6 το 
τΟΥ5 816 οὔΐθῃ πβϑᾶ ἱορϑίπον ἰο ἀδποίθ [}6 ΘΟΙΏΡ]οίθ ΘΟΌΓΒΘ οὗ 
Θαποοίϊοη : Περ. 498 8, μειράκια (δεῖ μὲν ὄντα μειρακιώδη 
παιδείαν καὶ φιλοσοφίαν μεταχειρίζεσθαι. φιλοσοφία ῬΘΥΘ Τηθ8 5 
{Π68 ΒΙΡΉΘΥ ἐγαϊηϊτηρ ΒΟ ἢἰθ ἃ γοῦν Τη8) ἴον {π6 ἀαἐῖ65 οὗ 
ἴθ. ΤῊϊβ γὰ5 {Π6 ῬγουΠη66 οὗ ΡΠΠΟΒΟΡΒΥ 1 {Π6 ΥἹΘῪ οὗ ΓΘ 
ὝΠΟ Ἰοοκρᾶ ἴουνασα ἴο ἃ ΡῈ ΠΟ ΟΔΥΘΟΥ ; 5ΌΘἢ τηθη αὐξοπαραᾶ 
{π6 Ἰϑοΐατοϑ οὗ Ῥυοΐδθββουβ ὅο 1681 {π6 αὐὖ οἵ βρϑακίῃησ δηᾶ 
ἀοραίϊησ. Τῆπ5 ΟΥ185 δπα ΑἸΟΙ ΙΔ 65 Ῥθοδτηθ αἰβοῖρ!θ5 οὗ 
Βοογδίθβ 1 ΟΥΘΥ ἴο ΙΘΔΤ {Π6 βϑθοσϑῦ οὗ 1 ῆπθηοῖηρ ΟΥ̓ΠΘΥΒ : 
Χρη. Πσηι. 1. 1. 1δὅ, νομίσαντε, εἰ ὀμιλησαίτην ἐκείνῳ, γενέσθαι ἂν 
ἱκανωτάτω λέγειν τε καὶ πράττειν. 

06. τὰ μείζω-- «([Π6 ῬαβΙΠ655 οἵ 8. σΥΟΥΤ -Ρ ΤΉ81}), 1. 6. ῬΕΌΠΟ 
τηδίζουβ, [Π6 γη81}} ΘΟΠΟΘΙῚ οὗ 811 Αὐπθηΐδη οἰξσθηβ. Τ᾿ {Π6 
Αογηίαβ 485 ἃ 56ᾳ. ῬΙαΐο τβϑῖκθθ Ο]110 168 {π6 οσροπθηῦ οὗ {6 
οοπίθχηρὺ ἡ ΠΙΟἢ {Π6 τηϑῃ οὗ δοίϊοῃ δηᾷᾶ οὗ {πΠ6 σου] ἔθ6]5 ἴου 
[86 τηθΥ6 βύπαθηΐ, 0 οομἐϊητι65 ὅο ὑΠ1ηκ δηαἃ βρθουϊαίθ τ ΉΘη 
Ηἷβ δἀπορίϊοῃ 5μου]ᾶ 6 δὐ 8} 6πᾷ. 

ἐν: θαυμάσιε--ἃ τοχαοη διάάγοβ5 ἴῃ ΡῈ ῬΙδξοπῖο αἴὰ- 
Ἰορτι65 : 850 ὦ δαιμόνιε, ὦ μακάριε, ὦ βέλτιστε οἴο. Τὸ 15 ἀπΠβου 
ἰο σὶγθ 8ῃ ἘΠ ]150) δατίγα]θηῦ, 6 ϑοογαύθβ ἢ 15 ΘΘΠΕ]6 
ἸΤΌΠΥ͂ ὑΠπ|5 αἀάτοοβθθ 016 ὙΠ0, Π1κ ΜΙΘΠΘσΧΘητΙΒ, 15. ἃ ἔδυοῦτσίθ 
δια ἃ ἔγθηα θαὺ ΠΘΙΓΠΘΥ ὙΘΙῪ 56 ΠΟΥ ὙΘΥῪ ὙΟΠαΘΥΐα]. 

8. τηλικοῦτος ὦν- “εὖ γουγ δρθ᾽, 1.6. γουηρ᾽ ἃ5 γοΟ 876. 
Απ Αὐἰμθηΐδη τὰβ δαί οἡ {Π6 τϑρίβίου οἱ Ὠ18 ἄδην (ληξιαρ- 
χικὸν γραμματεῖον) ἴῃ ΗΒ οἰρηῃϊθθηίῃ γοᾶῦ. Ἠθ νὰϑ ῃθη οὗ 859 
[ο ΠΟΥ, ΤΩΔΥΥΥ͂, 510 ΟἹ 7017165, 8ηαἃ {πΠ6 κθ6, ΗἨδθ νγὰβ ποῦ 
ΠΟΎΘΥΟΥ οηὐ]θα ἰο γοΐθ ἴῃ {ῈΠ8 δϑϑθ Ὁ] Υ {}}} ὶβ ὑπθηθθίῃ 
γοαΥ (8101). 

ἐν. ὑμῶν ἡ οἰκία. Ὗε ἄο ποὺ Κπον τὺ γηθηη 6 γ5 οὗ {ῃ6 
ἴΆΓΠΥ Πα ΠΕΙα οἵδοα ἴῃ ἐπ βίδαίθ. Μίθηθχϑθητμβ Ὠϊτη56] πγὰϑ 
186 50η οὗ Τϑιθορποη οὗ ἐπ Ῥαθδηΐϊδη αδηιθ. 8 ἢπᾶ ἔγοτη 
16 1815 ἐμοῦ ἢ γὰϑ 8) θυ βύπαθηὐῦ οἵ ῬῃΠΟΒΟΡΗΥ 1 Ἠϊδβ΄ 
γοῦίῃ ἃπᾶ ἃ βουηθνηδῦ οοπὐθηίϊοιβ αἰβραϊδηῦ (ἐριστικός). ΠΗ 
Ἠῖ5. οουιβῖη (ἀνεψιός) Οἰθβίρραβ (1,8. 200 Ὁ) ΒΘ τγὰβ ργυθβθὴ δὖ 



ΔΌΤΕ. 8ῦ 

1Π6 Ἰαδὺ αἸβοοῦγθα οὗ ϑοογαΐοθ. 1 ρυῖβο (ΡΠαρᾶ, 59 8); διὰ 
γητιϑὺ ὑπουθίοσθ ΡῈ οουηΐθα δηοηρ {Π6 χηϑβίου᾽ 5 ταοβὺ αἀθγοίρα 
αἸβοῖρ!ο5 δηᾶ ἔγϊθμαϑ. 

10, συμβουλεύῃς--ποὐ συμβουλεύῃ, ΜΘ 15 ἐΠ6 τοδαϊηρ οὗ 
ΒΟΙΏΘ ΤηΘ ΒΟΥ Ἱρίθ. ΤῊΘ δούϊγθ τη 685 “ἰοὸ διᾶγιβθ᾽, {Π6 τη144116 
“ἴο δ Κα Θοιη561᾽, δηα {86 ΤΌΥΤΏΘΥ 15 Ῥ] ΔΙ Ή]γ {Π 6 5686 γα αϊγθα, 
Χρη. Ἅπαῦ. 11. 1. 17, ξυμβουλευομένοις ξυνεβούλευσεν αὐτοῖς τάδε, 
“ὙὙΠ6Π ΠΟΥ ΟΥΘ αΘΠοΥ αὐϊηρ Π6 σῶν ὑῃθηη {}15 δανοθ, Τὴ 
[η6 Ῥᾶββδρθ βίου τι5 ὅ78 τησϑθὲ ποίθ [Π6 ἀοἴθυθηοθ ραϊὰ ὈΥ 
ΜΉΘ ΧΘπτ5 ἰο Πΐβ τη βίου 5 ΘΟ 5618. 

18, ἐπὶ τοῖς ἀπ.---“οὐόῦ [Πῃ6 ἀοϑα᾽ : 50 ΤΏπο. 11. 84, λέγει 
ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔπαινον τὸν πρέποντα. ἰὺ. ἐπὶ τοῖς πρώτοις Περικλῆς 
ἠρέθῃ λέγεω. Ἦδηοθ {πθ0 86]. ἐπιτάφιος διηα {Π6 Ῥορίϊο8)] ἐπι- 
τύμβιος. 

106. ταφάς---“8 ἔσΠοΥ]"᾽ ; [Π6 δούϊνε ποιεῖν 15. ΠΘΤ6 πβϑᾶ οἵ 
[Π6 δαϊμου θα ΠΟ ογάουθα απα αἰτθοἰθᾶ ἐπ ΘΘΙΘΙΠΟΠΥ͂ : ταφὰς 
ποιεῖσθαι οὐὐ {πΠ6 οὐποῦ Πδηαᾶ 15 δααϊνθϊθηῦ ἐο θάπτω. ΤΠῸ5 
ΤΈσο. 11. 84 βαὺϑ οἱ ᾿Αθηναῖοι ταφὰς ἐποιήσαντο, Ὀδοδτιθ6 {6 
ὙΠΟΙΘ ῬΘΟΡΙ6 ἴοοῖκ ρατὺ ἴῃ {πΠ6 ἔπη Υ8] οὗ {μεῖν [8116ῃ οοπηίνυ- 
ΥΏΘΗ : 80 οιη. 7ιορί. 490, ἐπὶ τοῖς τελευτήσασι δημοσίᾳ ταφὰς 
ποιεῖσθε. 

Τὸ ΒΘ 8. ῬΥΟΌΔΌ]Θ {μαὺ ἐπ ΟΥ̓Δ ΠΔΤῪ ΟΟτ56 οἵἩ ῬῈΡ]16 Ῥτο- 
σΘαα76 πγ88 Ο]]Ονγθα οἡ {Π6586 οοοδβίοηβ; [88 ΟΥ̓ΔΟΥ ἼΟ τγὰϑ 
ἴο ῬΥΟΠΟΌΠΟΘ [Π6 ἔπΠΠΘΥ8] ΘΌ]οΟρΊ τη τγαϑ Ἡοτηϊηαὐθα Ὀγ {π6 Οοππη- 
61] (βουλή) διῃᾷ {Ππθῃ ἃρροϊῃἰθα Ὀν ἐπ ῬΘΟΡ]8 ἴῃ {611 ἈΒΒΘΙΩ]Υ 
(ἐκκλησίας. ὙΠ ὁΠοΙοΘ 15. ὑπουθίουθ βογηθύϊχηθα δἰ θα εαᾶ ἰο 
{Π6 ΟσπΠΟΙ], ΒΟΙΠΘΙΪΤΩ 68 ἴο {πΠ6 ἼἼΠΟΪΘ οἷν. ΤῊυ5 ἴῃ 4. ὅ τγ6 
Πᾶν ἤκουσε... ὅτι μέλλοιεν ᾽Αθ. αἱρεῖσθαι τὸν ἐροῦντα. ΤΒσοΥ- 
αἸἀ65 ἴοο τηϑκοα {π6 ὁμοῖοθ ἐπαὺ οὗ [Π6 οἷὐυ (ἀνὴρ ἡρημένος ὑπὸ 
τῆς πόλεω:): οὗ, Τρηι. 46 ΟὐΥ. 5920, χειροτονῶν γὰρ ὁ δῆμος τὸν 
ἐροῦντ᾽ ἐπὶ τοῖς τετελευτηκόσι...οὐ σὲ ἐχειροτόνησε προβληθέντα.... 
ἀλλ᾽ ἐμέ. 

17. ᾿Αρχῖνον ἢ Δίωνα---ἴὈΥ Δα ΠοΥ 165 οα ἐΠ656 ΠΔΠΊ65. 566. 
Θ 8] Δ αμ᾽ 5 ποίθ, ΑΥΘΠΙΠῸΒ 15. ΒΔΠΥ ἰἀοηἐ θᾶ ὙΠ ἐῃ6 
Ατὐομῖητιβ γηθη ]οη θα Ὁ Τ)οιοβίμρθηθβ, Τίηι. 742, ἃ5. ἃ φοοᾶ 
Βύαίθβυαδη 8: σΘΠΘΙΔ], Δα ἃ5 μιανίηρ: Ῥθθῃ “ἐπ ΟΝ 1ηβύστι- 
τΤηθηῦ ὉΠΑ͂ΘΥ Ῥγουἀθηοθθ᾽ (μετά γε τοὺς θεοὺς αἰτιώτατος) οὗ {Π6. 
τοβίουδἑοη οἵ {Π6 Ῥ6ΟΡ]6 (νι ΤΉ α]15, ἴῃ 408 Β. 6.).. Ἠδ 
15. Β81α ἴο ἤδνο ἀο]γοσθαᾶ ἃ [ΠΟΤᾺ] ΒΡΘΘΟΉ, ὙΓΠΙΟῊ Ἰβοογαίοβ Ἰαϊᾷ 
ὉΠΑ͂ΟΣ ΘΟ Υ] Ὀτα 1 00) ΤῸ Π15 απο} ῖς. 



80 ΝΕ Χ ΘΙ  μπᾶρ. ΤΙ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ 1|. 

Βοογαΐθθ ῬΥϑῖβοθ Π6 ῬΟΎΟΙΒ οὗ ὑπΠ6 ῬῈΌΠΟ ΞΡΘΔΚΟΥΒ ἴῃ ἃ 
βύγαϊη οἱ ᾿ΤΟη]οδ] ΘχθοσοΥ 10. 

1. καὶ μήν-- 611, 1 γα ῃ". ἘῸΣ {1Π6 ἸαἸογηδίϊο πι565 οὗ 
μήν 5866 Μϑαν. αγε; ϑυηίαα, ὃ 281 βᾳ. πολλαχῇ, “ἴῃ ΤηΒηΥ 
Ῥοϊηὐβ᾽. κινδυνεύει εἶναι, 110. “Τἀπ5 Π6 ομδηοθ οὗ Ροϊηρδ᾽, 1.6. 
ΡῬΙΟΌΔΌΙΥ 15. 

8. καὶ ἐαν--Θγθη 1{᾿, τοίδυυϊηρ ἰο ὑπ φγθοθᾶϊησ οἶδαβθ: 
{86 ὕνγο ποχῦ οἰδϑθβ 8.6. ΒΤ] οοππηθοίθα---Π 8. ῬΟΟΥ τη8 ἢ 
15 τη ϑρτ ΠΟΘ ΠΥ θατ]θα ; {Ππ6 Ὀδα τηδη ΘΙ οΥίθΥ ργϑὶθθά. ΕῸΣ 
{86 ροδβι(οη οἱ καί οὗ. 20. 49: 5ο αογφ. 09 Α, καὶ εἰ ἀγροικότερόν 
τι εἰπεῖν ἐστί, “Θγρῃ 1ἢ 1ὖ 6 βοιηθυῃδαῦ τᾶθ ἴο αϑϑθουὺ",. 
ΤῊ6. αἰ θγθποθ Ῥούψθθῃ καὶ εἰ ἃπα εἰ καί 15 {πὰ5 πὐαίθα ὈΥ͂ 

ΝΙδανῖρσ, αγεοῖς σγηίας, 8 517 : " καὶ εἰ, 15. ουόη ἀξ : [Π6 καί Θγηρῃδ- 
5ΊΖβ5 {Π6 ΘΟΠΙΠ]10η, ΤΠ ΚΒ 1ὖ 8.5 ἸΤὨΡΥΟΌΔΌΙ]Θ, ΘΧ γΘ Ώ6, ΟΥ̓ 85 Π6 
γηοϑβὺ πηξαγοῦτγθ]6 ὑΠπαῦ οδἢ 1) 7181} Ὀ6 οΘοποθὶγοαᾶ, Τη εἰ καί, {Π6 καί 
οἴνοϑ ΘΙ ΡΠ 8515, μοῦ ἴο {π6 οοπαϊίίοηῃ, Ὀαύ ἰο {π6 {Πϊηρ βΒαρροββά. 
καὶ εἰ λέγω, οὐδη, διρροδίηῃ 1 δα, 1.6. 950 80 ζα͵ αϑ 10 βιίρροδὸ 
ἐμαὶ 1 8βαγ. εἰ καὶ λέγω, διιρροϑίηῃ 1 δυόη δα}, 1. 6. ΒΊΡροδΒ6 [40 
80 ζαΥ α8 0 βαψ.΄. ὙΠῸ5 1Ὁ ΜΠ] Ὀ6 βθθὴ {παὺ ἴῃ καὶ εἰ {πΠ6 καί 
ΘΙ βῖΖθ5 6 ὙὙ0]6 ΟἸαιιθ6 ὙΥΒΙΘῊ ἔΟ]]ΟΥΒ, Ὑγ 8116 1 εἰ καί {86 
καί ΘΙ 51Ζ65 Π6 Ῥδυ ΟΌ]ΔΥ ΟΣ ΟΥ ΟΥΒ ἹῈ ὙὙΒΙΟῊ 1ᾧ 15 
1πητηθα]αίθυ οοππθροίβα. 

4. ἔτυχε---[Π6 σηποηυὶς δουϊβῦ, πο ἴο σίγϑ ἃ υἱντα βἰαίοσηθηῦ 
οὗ ἃ σϑῆθυϑὶ γαίῃ. Τύ 1γ}01165 {πΠαῦὺ τ ῃδῦ πᾶ5 οοουγγθα Ὀοίουθ 
Οὐοι8 αφαϊΐη, ἴῃ ΒΙΤΏ1]ΔΥ οᾶ565. Αοοάπίῃ, Π7]οοἷ59 ἀπά Τοη865, 
8 80, απούο5 οἶον Ἰηβίδποθβ 1π ΒΙΟῊ {815 δουῖϊϑῦ 15 οἰ πϑᾶ τ ἢ 
186 ργββθηῦ: 6.85. ΡΙαῦ. ϑψηιρ. 188 α, ὅταν ὁ ἔρως ἐγκρατέστερος 
γένηται διαφθείρει τε πολλὰ καὶ ἠδίκησεν. 

ὅ. ὑπ᾽ ἀνδρῶν. ἃ5 ἐπαίνου ἔτυχε 15 Θααϊγαϊοηῦ ἰο ἃ Ῥαββῖνθ 
γΘ 7, 10 15 οομῃδύγποίθα ΔοοουἸΠρ]γ. ΙΓ] Υ]ν ὑπό 15 τιϑϑα τ ἢ 
ΟΥΠΟΥ υἱνῦαδ] Ῥϑββῖγο5. ΒΟ 85 κακώς ἀκούω (Ξεΐο 6 τρου]64), 
πληγὰς λαμβάνω (-- ἴο Ὀ6 Ροαἴθῃ). 

ἐῦ. εἰκῇ---“αὖ Βαρπαζαγᾶ᾽, ἐδηιοῦο, ἱ. 6. πιςποὰΐ ἄπθ Ργ6- 
Ῥδγαΐίοη. ἰβοογαίθβ, ᾿απορ. 48 8 12, βαυβ ὑπαῦ ΙΒ ΒΡΘΘΟῊ 15. 



ΔΟΤΕΚΜ. δ᾽ 

ΔΔαγοσϑθοα πρὸς τοὺς οὐδὲν ἀποδεξομένους τῶν εἰκῇ λεγομένων. 
Βοογδύθβ ΠΟΥ ἸΔῈ ΡῊΒ αὖ Π6 Θ]αθογαΐθ ργθρδγδύϊου οἵ {Π6 ΞΡΘΘ ΚΟΥΘ 
δα {πον οχαρσογαίθα Πεδύουυ, δα πὸ 1655 δὖ Π6 νϑηϊ δηᾶ 
ΟΥ̓Θα ΘΠ οἵ ἐπ6 δια! θηοθ, ΠΟ ἸοοΟΚΘΟα ἴου δηα ἀφ] ρσῃὐρα ἴῃ Βα} 
[]ΒΟΥΏΘ ΘΕ]ΟΡΊΕ5. 

θ. λόγους παρεσκευασμένων-- -“]ϑν]ηρ σοῦ ΒρθθοΠ 65 τοδᾶγ᾽, 
Ῥΐ. τη]. : [16 ΒΏ116 ἔΌΥ 15 Ρ8585. 8. 7. 

8. κάλλιστα.. ποικίλλοντες.- ὙΠ ΘΥΘΙῪ ῬΟΒΒΙΌ]6. οἸΉΡ6]- 
1βῃτηθηξ οὗ Ἰδηρτιαρθ᾽, τὰ πρός. καὶ τὰ μή 15 ὑπ6 οδή]ερού οὗ 
ποικ. ὀνόματα ἴῃ {Π6 ΘΟ 1081 Ἰαηρτιαρσθ οὗ σΥΔΙΩΤΠ ΔΤ Δ 5. ΔΥῸ 
ποιι18 ἃΒ ΟΡΡΟΒΘα ἴο ῥήματα, σνογὺϑ ; Τιαῦ. ποηιΐπα, νεγῦα. 

9. γοητεύουσιν --- “ΠπΠογ αν ΟΠ, ΕἾ, γόης “ἃ σὶζατᾶ᾽, 
ὈΒΌΔΙΠΥ ἴῃ Ὀδα 56η86, ἃ 79 9161 ΟΥ οπεαῖ: δ'ψηιρ. 208 ν, γοὴς 
καὶ φαρμακεὺς καὶ σοφιστής. 

18, γεν. πάνυ διατίθεμαι --- “δὴῃὶ Ὀγοπρηῦ ἴπΐο ἃ υἱσηύ 
ΠΟΌΪΘ ἔγϑιηθ οὗ τηϊπα, ΤΠ6 δοὺ. διατίθημι τηθϑ 5 ἐο αἴξροβο, 
1.6. ὕο ῬγΠηρ ἰηὖο 50 δηα βΌο ἢ ἃ βίδίθ; 1Ὁ 15 ΘΟΙΠΙΠΟΠΪΥ 601- 
βύγαοίθα 1 8 Δανου: οι. Πορί. 408, ἅπαντας ἀπίστως 
πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς διάθωμεν ; “ΔΥ͂Θ 6 ἴο Τη8 6 811] τηθῃ αἰβέγιιβία] 
οὗ α5Ὁ᾽ ΤῊΒ ρουῇ. ραββίνβ 15 ΒΡ] ὃν διάκειμαι: ᾿γοίαφ. 809 Β, 
πῶς πρός σε διάκειται; “ΠΟῪ 15 ΒΘ αἸΒροβθα ἰονγαγαᾶβ νου ϑ᾽ 

ἘῸΌΥ [6 τ886 οὗ γενναῖος ὙΠῸ ἃ ῬΟΒΒΙ]8 ἰΐηρσθ οἱ ᾿γοην, οἵ. 
Επέπρην. 1. 21. 

14, ἕστηκα ἀκροώμενος --- “ Βίαῃα 115ἰθηΐηρ 5Ρ0611-Ὀοτιπα᾽. 
Δ] ΚΘΏΘ ΟΣ βυρροδίθα αἰωρούμενος, ΘΟΙΩΡαγΐησ 20, 21; θα ΠῸ 
ΟΟΥΥΘΟΙΙΟΙ 15 Τθατπϊγϑά. 

16. κηλούμενος.--“ ΟΠατΙηθα, Θπομδηοα᾽, 650. ὈΥ͂ βοιιπᾶ: 
Ῥγοίαφ. 81δ κα, κηλῶν τῇ φωνῇ ὥσπερ Ορφεύς, 6 π668 1 Ὀδα 56Ώ86, 
εὐΠοοαϊοα, ὑεσιϊίοα : Του. 88 Ρ, ὑπὸ δώρων κηλούμενοι. 

10. μείζων --- [4116γ΄. ΒΞ ΔΠΡαΠ] σοιηραιοθ Χθη. ΟὟγ. νυ. 
2. 80, ἡμεῖς δὲ καὶ μείζονες νῦν ἐπεὶ νενικήκαμεν. ΤΠ6 οἱα 
αἸοαδὺ οἵ Αὐἱβύορῃδβηθβ θχοϊδίτηβ ἴῃ Πῖ5. ἀθ!σηῦ αὖ ἃ ΒΡΘΘΟΠ, 
ηὐξανόμην ἀκούων, “1 [610 τ 561} Ρ,ΟῪ ἰδ1]16 . ἃ5. 1 1ἰβδίθηρα᾽, 
Κ68ρ. 088. 

17. οἷα δὴ τὰ πολλά “τηοδὺ ΘΟΙΏΠΟΗΪΥ ᾽ -- ὡς τὰ πολλά- 
ΤῊ {111 τηθδηΐηρ 15, “85. (ὨΔΡΌΘ15) Ὁ. {Π6 τηοϑὺ Ῥαγὺ ̓: 50 ἴἢ 
Ταῦ. 6 Πᾶγθ τ ρ[ογιηϊαιιο. 

ᾳ. Ρ. γι 
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18. πρὸς οὕς-- 11. “1ῃ γοϊαύϊοι  ἰο ΠΟΥ. ΤῊΘ 56η86 15 
ΥἹΟΉ ΠΥ ρίγοη ὈΥ θονοίί: “1 Ῥθοοΐὴβ 5 αθη]Υ ΘΟη βου. οὗ 
Βδυϊηρ ἃ βουῦὺ οὗ {υ]}}0 ἢ ΟΥ̓́ΘΥ [Πθτη. ἘῸΣ {Π0 π|6 οὗ πρός 
6 ΤΔΥ ΘΟΙΏΡΔΥΘ ΤΉπο. ν. 10, τῆς πρὸς τὸ θεῖον εὐμενείας, 
ὙΓΏΙΟῊ τη η5 {Π6 ἴϑυοιυ οΓ [Ππ6 ἀθιίγ. σεμνότερος (σεμνός ἵγ. 
σέβομαι), “ σΥδ ΠΟΥ, ΤηΟΥ6 αἸρηΙποα᾽: ΑΥὐὶ αν. 1718, ὡς σεμνὸς ὁ 
κατάρατος, “δύ σγϑηα 8115 {Π6 Τά 5681] σίγϑβ ΠΙτη561Γ᾽, 

21, ἡγεῖσθαι-- [116 Ἰη Πη1{1γ6 οἸδ58 15 δ ἀ6α ἴῃ Θχρ]ϑηδύϊοι 
οὗ {Π6 ρυθοθάϊηρ ταὐτὰ ταῦτα πάσχειν. 

29. ἡμέρας πλείω---πλείω 15. ποαῦ. Ὁ]. ποὺ ἀθο!πρᾷ. ΤῊΪ5 
οΟΙ στ Οὐ] 0) 15 ΘΟΙΩΤΊΟΙ 1) πλέον δ πα ἔλαττον : Ῥ]εὐ. ϑ'ψηιρ. 
11ὅ π, ἐν μάρτυσι πλέον ἢ τρισμυρίοις. ὅὃ0 Ϊἴῃ Τιαίη ρῖιι8, 
αηιρίζιι8, ηυΐηιι8Β 806 τιβρα τι ποὰὺὺ δὐδοίηρ ἐπ6 οοπβίγπούίου. 
Τὴ {πΠ6 βϑ7η6 ὙΔΥ πλείω 15 Βοημθύμπηθθ πϑθα ΔαΎΘΥΡΙΘΠΥ ΤῸΣ 
πλέον : ῬΙαί. Κδρ. 111. 417 8, πολὺ πλείω καὶ μᾶλλον δεδιότες : 
Χρη. Ἡδοὶϊ. ἢ. 2. 10, διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας καὶ 
πλείω. Οομοῦ (7αγ. 1,6εἰ. γ».. 287) Ἠο]45 ἐμδὺ πλείω 15 ΤΠ ΔΥΙΘΌΙΪΥ͂ 
ἴο 6 ἰζουθα 1πἴο πλέον Οὐ {π 6 οουηϊο δαπὶγδὶθηὺ πλεῖν. 

ἐδ. ἔναυλος.- 110. “ἰο {π6 Ππίο᾽, οὗ ἃ βουῃα ΒΟ γύπε ἴη 
ΟἸ 68 6αΥ8 δ. 15. Κγ68511}, γοηιθηιθογοα ; Τόσα. ΘἿ8 ο, πᾶσι φόβος 
ἔνανλος ἐγεγόνει, “7768]ν ἴθατ᾽. 

24, φθόγγος  νοϊοο᾽, ἐπ6 βουαμᾶ οὗ {πΠ6 ποιᾶβ, λόγος 
οἷς {Π6 τηδίζου οὗ {Π6 ΒΡ. 

27. ἐν μακ. νήσοις- 50 Πέρ. ὅ19 σ, ὙΠΟΙΟ βοογαίθϑ ΒΥ 
ὑμπαῦ ῬΕ]ΠΟΒΟΡΉΘΥΒ 11] πθυοῖ οὗ ἐμ6 ῖν ΟὟ ἴτθθ 111 ἔα ρατὺ ἴπ 
ῬΆΘ]1ο 116, Ῥθοδαβθ {πον ὑμ1ηκ “ἐπμαὺ ὉΠΟῪ 816 ΔΙσΘϑαάυ, ουθῃ ἴῃ 
{815 Πίθ, ἐγδηβιαἰθα το {Π6 15165 οὗ {π6 ΒΙ6Θββϑα, 

ΟΗΑΡΤΕᾺΗ 10. 

Βοογδίθθ ἀθοίαυοθ ὑπαὺ {πΠ6 ογταΐουβ ποεᾶ ἢὸὺ ἰοηρ ποίύϊοο. 
ΤΉΘΙΣ ΒΡΘΘΟΠΘΒ 816 ΤΟΔΑΥῪ 1ἢ βύοοκ δηα ἔπε γ6 15 πὸ αἰ Πα] 1π 
Βα βίγιηρσ π6 Αὐμπθηΐθη5 τ Ῥγαῖβοϑ οὗ ἐπϑυηβθῖγοθ. Ἠθ Πϊτη- 
5611 οου]Ἱα ΒΡρθδΚ ὙΧ611 φῃοιρη 11 οΔ]16α ΟἹ ; Β 0 Θχοθ]θηῦ 1}- 
Ββἰχαούϊοιι Πδ5 Π6 Πδᾶ. 

2, οὐ πάνν εὐπορήσειν ---' “11 ποὺ πα 10 ααἰΐθ οαβυ᾿. Τῷ 
5 ΤΟΥΤΏΘΙΠῪ 8 δοοθρίρα οδῆοη οὗ ΟΥ̓ Ιοἴβτη ὑπαῦ οὐ πάνυ 15. 
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᾿ΥΔΥἸΔΌΙΥ δασϊγαϊθηῦ ἤο οηυγΐηο ποτ. Τὺ μὰ5 Πουθυθυ ῬΘ6Π 60η- 
ΟἸ αβίνου Βηο ὈΥ ΟΟρΡΘ, ὑμαὺ {π6 τηθϑηΐης πο1ν ΟἸνΐηπο 15. εὖ 
1θαβϑὺ θα ΠΥ ΘΟΙΏΤΊΟΙ, 8 Π( ἢ ΤΏΘΠΥ ἰηδίϑη 65 ἴῃ {ῃ6 ῬΙαίοηῖο 
αἸδϊοσθβ πα θη! Ὁ] ἴο Ρ6 Ῥγθίουτθα, (Τυθϑηβιδίίοη οὗ Ῥ]αὐο᾿ 5 
Οαογρίας, ἈΡῃ. Ο.) 

8. ἐξ ὑπογύου- “οὔ -Παηα ; οὔθ οὗ [Π6 τηϑην νυ 18] 
ῬΏγαΒΟσ ὙΠ ἐκ. Ιβ00}., αλιοη. 48 8 11, 58 ὑμαῦ φῬῃῦ]1ο 
ΒΡΘΘΚΘΟΥΒ Τη8 ΚΘ ΘΧΟΙΙ56 ἴου ὑπ 56] γ 65 οἡ {Π6 στοιπἋ5 ὡς ἐξ ὑπογ. 
γέγονεν αὐτοῖς ἡ παρασκευή. 866 'δῃαγθ᾽5 ποίβθ ἔην ἰοὺ. ὑπόγυος 
(150 τυυυϊίθῃ ὑπόγυιος) ἔγ. γυῖον (ἃ 11τ}00) ἴῃ ὑΠ6 56η86 οὗ παπᾶ: 
Ἰβοοῦ. εἷ6 Απἰά. 510, ἤδη δ᾽ ὑπογ. μοι τῆς τοῦ βίου τελευτῆς οὔσης, 
Ε[Π6 6πα οὗ τὴν 1116 Ῥϑίηρ δὖ μβαπα΄. 

6. πόθεν ;---(τποῦ Πο᾽ : 11. Δ ἸΤΟΏΪΟΔΙ οὐ οομῃζοιηρίποιιϑ 
αποβύϊουι, “ΒΘΠΟΘ ΒΠοι]α 1Ὁ ΡῈ 5οῦ᾽᾽ Οὗ, Οογη. 411 ν, πόϑεν, 
ὦ ᾽γαθέ; “τοῦ ἃ ἈΠ οἵ 10᾿: 850 Τογη. ὅδ ΟΟΥ. 241, οὐκ ἔστι 
ταῦτα, οὐκ ἔστιν᾽ πόθεν; οἴο. ποῖος 15 ΒΙΤΏΠ]ΑΥΥ τιϑ64, 6.5. ΑΥ. 
Αεἢ. ΟἹ, Κ΄. οἱ πρέσβεις οἱ παρὰ βασιλέως. Δ. ποίου βασιλέως : 
“ΤῊ6 ΘηγΟΥΒ ἔτόσ π6 Κησ ᾿ς... “ΤΠ Κιηρ 1ηαθ6α "᾿ 

80 τ΄ϊάο, “ ἔἴγοτη ὑγμὺ ΒΟΌ͵ῸΒ ΟΥ̓ ΘΔΤ156 ᾽, 15 ΒΟΙΠΘΟΙΠΏΘ5 τιϑθα ἴο 
851 δὴ 1πα]σηδηῦ ΟΥ̓ οΘοπἰοιηρύποιβ 4αθβϑύϊοη, Ῥυϑοῦ αν δατιῖνδ- 
Ιϑηὖ ἴο ἃ πορσϑύϊνο βἰαύθηθηῦ : ῬΙθπΐύ. Οα8. 2. 2. 28, τᾶς δα ἐἰϊνὲ 
6513 ΠΟῪ οδ 5Π6 Ὀ6 γουγβ9 Ηρ. ϑαΐ. 11. 81, το ἀαίζιίην βογιϊ8 ἢ 

8. ᾿Αθηναίους ἐν Τ[ελ.---“ἰο Ῥγαῖθδθα Αὐποηΐθηβ Ὀαοίοτθ 8 
ῬϑΙορουηθβιδ δπαϊθμοθ᾿᾽ : ποθ {π6 δΌϑθηοθ οὗ 0η6 ἀοἤηϊίθ 
αὐίϊο!θ, ΤῊϊ5 Ράβϑδρθθ 15 ὑσσιο6 γτοίθυγθα ἴο 1η Αὐϊδίου θ᾽ 5 ̓ποίογίο: 
σκοπεῖν δὲ (δεῖ) παρ᾽ οἷς ὁ ἔπαινος" ὥσπερ γὰρ ὁ Σωκράτης ἔλεγεν, 
οὐ χαλεπὸν ᾿Αθηναίους ἐν ᾿Αθηναίοις ἐπαινεῖν, 11, 9, 8 90; 
Βοογδαίθϑ τὰ {86 δυίϊο]θ ρυθῆχϑα στηθϑηΐησ ΡῬ]αύο 5 ῬΥΪΠΟΙρ8] 
ΘΒδυϑούου ΟΥ᾽ ΒΡΟΪΘϑιηδη : 566 ΟΟΡΟ᾽ 5 ποίΐθ. Τὴ δυ61016 15 
οτηϊ θα ἴῃ {πΠ6 βθοομα Ῥᾶββϑᾶρα: ὃ γὰρ λέγει Σωκράτης ἐν τῷ 
ἐπιταφίῳ, ἀληθές, ὅτι οὐ χαλεπὸν ᾿Αθηναίους ἐν ᾿Αθηναίοις ἐπαιν εν 
ἀλλ᾽ ἐν Λακεδαιμονίοις, 111. 14, 811, “ἼΤῃ ἔπ ΠΘΥ8] ογαύϊοη ᾿ ΠΘΥΘ 
Ταθ8 5 ὑπ6 Ῥ]αύομϊο ἀἸ δ] οστιθ, ἴου {Π6 σο Πα] θη Θ55. οὗ ὙΒΏΙΟῚ 8 
ὑΠπ5 ἤᾶγθ Αὐιβίου]θ᾽ " ὑθϑ πον. 

10. τοῦ πείσοντος ----- ὅστις πείσει : [Π6 ἀϑτ8} ἀστοῖς Ἰα] ΟῚ, 
Γαΐατο Ῥαυίϊοῖρ]6, 10} ἃσύϊ016 ρυθῆχρα, ἴο χρυ θθ5 ἃ ῬΈΌΥΡΟΞΒΘ ΟΥ̓ 
1ηἰθηϊ οι : ὅορη. Ἅπέ. 200, οὐδ᾽ ὁ κωλύσων παρῆν. ἰδ] ὈΔΌΤΩ 
αποΐοϑ ἃ ΠΌΤΟΥ οὗ 5, 117 Ἰηβύδποθθ, ΔΙ Οηρ ὑΠΠ6}} 80) Θχϑοῦ 
ῬΆΥ81161 ἰο ὑπαῦ Ὀοίουθ τ, Ῥ]αύ. Ραγηιοη. 185 Α, δεῖ ἀνδρὸς πάνυ 
μὲν εὐφυοῦς τοῦ δυνησομένου μαθεῖν. ΟἿ, ἀαοοανίῃ, ΠΠοοο ανὰ 
1 6γι.568, ὃ 108. 

- ζ "53: 
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ἐδ. εὐδοκιμήσοντος “ἴο τὶ ΔΡΡΙδβ6᾽ -Ξ- δόξοντος εὖ λέγειν, 
ἴηΐν. 1, 12, 

11. ἀγωνίζηται- Πογα υϑορᾶ οὗ “δορί αοἱοὐϊο’ ἀθοϊατηδίϊοι 
Ῥοίοσθ ἐπ ρῬθορὶθ, ἴο σψίπ {886 ῬυῖΖβ οὗ ἐμπϑὶῦ δρρύοόνδὶ. οὐδὲν 
μέγα, “πὸ στοδαύ [πϊησ᾽ ; ῥγβαϊοαίθ ἴο δοκ. εὖ λ.; οὗ, οὐδὲν θαυμα- 
στὸν, 1ηΐν. 1. 17. 

14, οὐ μέντοι--᾿ ΜΉ, Το, 1 σοί ΠΥ ἄο ποὺ᾿. μέντοι 15 
ὙΟΙῪ ΘΟΙΠΙΊΟΠΪΥ ὑπ 56 85 8 δχρίθίϊν ἰο οὶ ΘΙ ΡΠΔΒ15 ἴο 
δι Θ556 10ῃ. ΟΥἩ ἃ αποβίϊοῃ, Μδαγνρ, 8 254. 

20. καὶ διαφέροντα. --“ ῬΥΘοΙΙ Ποῦ ΟΥΟΙ 811, ὙΠ 661. 
οὗ. 21. 10. καί σῖνθϑ θδιρῃδβ15 ἴο διαῴ. : 850 καὶ ἅπαντες “ 81] 
αἱ πουὺ οχοθρίϊοη᾽. 

22, ᾿Ασπασίαν---[πΠ6 ργοϑθηὺ ραϑβᾶσθ 15 {π6 ἔουπαδίίου οὗ 
[868 βουΐίουβ δῃᾷ οἶβη-τθρθαίθα δϑβουύου ὑπᾶῦ ϑοογαίθβ βὑπαϊθα 
οὐϑίουυ δὖ ἀβρβδϑβὶδ᾽β ἔδβοεῦ. Τὸ 15 Πουθυοὺ ρ]δίη {παῦ 0 οουἰαὶηὐγ 
81} 6 δὐΐδβομῃθα ἰο σψογᾶβ ὙΠΙΟΙ ἅτ ἃ τηϊχύατα οὗ θϑὺ δᾶ 
οβαγηοϑῦ, ὙΠ {Π6 οἰθυηθηῦ οὐ δηΐου ἰΔυΟΘΙΥ Ῥυθαοσηϊηδίϊηρ. 
᾿Αβραβία γὰϑ ὑπαουὈθύθα!ν Β6]4 ἴῃ Ὠϊρἢ οβίθθῃ ὈΥ͂ ϑοογδίββ. 
ΤΡ 15. 1611 Κπονῃ ὑπαῦ ΠΟΥ͂ Ποῖιβ6 ῶ5 ὑπ6 τϑβουῦ οὗ ἐπ6 Ὀδϑῦ 
ΤΙ ΘΟΥΔΥΎ δ ηα ΡοΙΠ 1641 βοοϊοίν ἴῃ Αὐπθηβ.᾽ 8366. ΟἸ που 5 ποΐθ ἡ 
Χοη, ἥρσφηι, 11. 6. 86, ἃπα (455. Ὁ1οὗ. 

28. λέγω γάρ--γε5, 1 ἀο᾽, γάρ 15 ὙΘΙΥ͂ ΘΟΤΩΤΩΟΏΙΥ ἐπππτ|8 
πιϑϑᾶ πὶ δβιγτηδίϊνθ στ} ρ 165, καὶ Κὶ, γε-τεοὲ Ο΄, φιιΐίάοηι, Μίδαν. 
8.249, 

ἐν. Κόννον- οἵ, Πιπϊμα. 2172 σα, Κόννῳ τῷ Μ., ὅς ἐμὲ δι- 
δάσκει ἔτι καὶ νῦν κιθαρίζειν. ϑοογαῦθ5 τη ΘΟ. 5 Ἠ15 Ττι510- ΤΠ ι 5Γ6 Ὁ", 
ε5 παυίηρ ἰααρμῦ Βΐτη ἴο τηοα ]αΐθ Ἠ15 γοἱοθ. 

2ὅ. τρεφόμενον.“ τϑορὶ γί Πρ ΒΌ0ἢ) ἰταϊηΐπσ. ὙΤῈ6 ρῥγθβθηῦ 
Ῥαυίο1016 15 ποὺ ἴο Ὀ6 τ παουθᾶ 885 1 1ὖ ἼγῈγ6 ἴῃ ἃ Ῥαϑὺ [8ῃ86 ; 
οὗ, τυγχάνει οὖσα, 1. 18 δπᾷ εἰσὶ διδ. 1, 24, 

20. ὅστις ἐμοῦ κάκιον---“ ΟΠ6 Ὑπὸ ψ8ἃ5 δἀποοίθα ὍΟΥΒ6 ἔπ8ῃ 
1᾽. ὅστις 15. 1Π6 τε]. οὗ ἃ εἴα58, δῃᾷ γϑίϑυβ ἐο ἐπ6 δηϊθοθαθηῦ 8ἃ5 
Ῥοββθββίηρ ἐπ6 ὁμαγδοίθυβῦϊοβ οὗ [Ππαὐ οἸ855: ὑπ|5 ὑπουρῃ 10 ποὺ 
ἸΠΟΟΙΩΤΠΟΗΪΥ Τοῖρυβ ἰο ἃ ἀθβηϊίθ ομ]θοῦ, 10 ΔΙνγα 5 ΠΏ Ρ]165. ΒΟΤῚΘ 
σοποναἷ, ἑάοα ῬοΙοΠρίηρ ἴο 16. Ἡδποθ ἴῃ {86 Ῥγθϑθηῦ Ῥᾷββᾶρθ, 50 
ἔδυ 5 {πΠ6 τοϊαὐΐνθ σοβθβ, ἔμθσ 15. ποίμϊηρ ἰο ἀθίθυτηϊηθ 1ἢ ἃ Ρᾶγ- 
{ἰφα]αν ῬΟΥΒΟῚ 15 τηθϑηῦ Οὐ πού. 
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27. ὑπὸ Λαάμπρου- -Ἰηρηϊοποα ὈῚ Αὐποπδθαβ, Ῥ]Ιαΐαυοῃ, 
δα ΝΘΡΟΒ. 

28, ὑπ’ ᾿Αντιφῶντος- {Π|6 γ611- Κη στη οΥαίου, ραὺ ἰο ἀθαίῃ 
Οἡ ἔπ8 οὐϑυθησον οὗ {π6 οἸἹσαγ 1ο 8] σογθγητηθηῦ οἵ ὑπ6 ΕσαΣ 
Ἡυπαγρᾶ, 8.σ. 411, ΗΪ5 εἰοαθθηοθ ἃπα ΔΌΙΠΠΥ 816 ἘΙΡΉΪΥ 
Ῥταϊβοα Ὀγ ΤᾺπογαϊθα. ν]11. 68 : δ πα 10 15 ΒΡΡοββϑα ὑπεὺ Ῥ]δΐο, 
πασᾶν. 2609 κ, τηθϑηβ Απθρποη ὈΥ {π6 σπογᾶβ τὸν μελίγηρυν 
"Αδραστον. ΑΒ5 ΑΠΕΡΠΟΝ 15. ΘΟΙΠΙΠΟΠΪΥ βἰαίθα ἴο μᾶγθ Ὀ66η 
{π6 ἰηϑέγποίου οὗὐ ΤΠ που αΙ 65, βουηθ οοτησηθηΐαίουβ ΠΥ 566} 
ἴῃ {π6 Ῥγθβϑθηῦὺ ραβϑθαρα ἃ 5ΠΘΟΥ αὖ [Π6 Ηἰδίοτυϊϑη 8 Π15 ΒΡΘΘΟΠ 65, 
ΠΉΘΙΘ 15 ΠΟΥΘΥΟΥ ΠῸ Βα! Ποϊθηῦ ταυσαηῦ [ῸΥ 50} 8. ΥἹΟΥ͂. 
Βοοταίθθ 15. ΤΠΘΤΟΙΥ γαίῃ Ἠ5. ΟὟ θθοῃουβ ΠῚ Ρ]ΑΥΓᾺ] 
ἸΤΟΠΥ͂ ; ΠΟΥ͂ (ο 6 ΚΠΟῪ τ μδὺ ῬΥ ΟΌ]ΔΥ ΒΡΘΆΚΟΥ ΠΘ Πδ5 1Π ΥἹΘῪ 
8.5. “ΤΟΥΒΘ γα πηθα ὑπΠ81 Πἰτη 561" : ὑποαρῆ ΠΟΘ 185. ΒΟΤΩΘ ΥὈΘΒΟῚ 
ἴο βαβρθοοῦ ὑπαὺ ΤΠ γβῖ85 ΤΥ Ὀ6 τηθϑηΐ, 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΤΥ. 

Ιηαἀθοα Αβραβία 85 δγοδαυ σοὺ 8. 5ΡΘθο Ῥτδραγθα ἴοΥ ΠΟΥ 
ῬΌΡΙ]. 

8. καὶ χθές “Ὀυὐὺ γοβίογααγ ̓: καί ΘοΙΡμαίϊο 85. ἴῃ 
8. 20. 

7. ὅτε μοι δοκεῖ συνετίθει---““Ἐ5}. Γ ἰα]κα 16, Βὴ 6. νγᾶϑ Θοτη- 
Ῥοβίηρ ᾿. μοι δοκεῖ 15 οὗ σΟΌΥΒΘ Ῥδιθηςϑῦϊοα] 1 οομ δ γπούϊουι, 
Ῥαΐ 50 ΟἸοΒΟΘΙΥ οομπηθοίθα π ἢ 0Π6 τοϑὺ οὗ {1| βοῃίθποθ ἐμαῦ 10 15 
ποῦ τηϑύκροα οἵ᾽ ἢ Θογηγηδθ. ὐα! ]Ὀ ασα οἱΐθβ ἴσου ΕὙΪΒΟΠ 
ΒΘΥΘΙΔ] 1ηδύδηο65 οἵ {815 Ῥοβι οι οὗ {Π6 θη 16 μοι, ἴπ οτᾶου ἰο 
ΒΟΥ ὑμπαῦὺ {που 15. πὸ πϑρᾶ οὗ {Π6 οογγθούϊοῃ ὅτ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ. 
συνετίθει, ὦ ἔογτη οὗἉ [Π6 ἱτηρουΐθοῦ Θοσηπιοι ἴῃ ῬΙαὐο᾽ 5 τυ] η55, 
6.5. Πἶορ. 497 γ. ῬΘΚΙΚΟΥ Δύο 5 1ὖ πο συνετίθη. “ 

8, ὃν ΤΤερικλῆς εἶπε---[ῃδ σγοαὺ [ἸΠΘΥΔΙ ΒΡΘΘΟΙ οὗ Ῥουΐοθβ 
ἴῃ ὑῃ6 βυβῦ γϑᾶν οὗ {π6 Ῥϑὶοροῃηθβίδη 87, 481 Β.σ. ῬΙαΐο οου- 
ἐδ ]Υ 5ΘΘΙῺ5 ὈΥ͂ Βρθδκίηρ ὑππ5 ἕο "6 ρμευύϊησ Πϊτηβο]ῦ 1πὶ ΘΟΙΏΡ6- 
ὑϊ]οὴ ἢ ΤΟΥ Ια 65, 

9. περιλείμματ᾽ ἄττα -- “ΒοΙη6 ΒοΥΔΡ5 οἵ ουοσ ᾽. Τηᾶ, δηᾷ 
56. απούθ ΠΟ οὔπου ᾿πδίϑηοοβ οἵ {815 ποτα, ΤῊΘ νου 15 Τοὰπα ἴῃ 
ἘΠ Ῥᾶ85. 6.5. Ηαΐ. 1. 82, οὗ ἃ 5118}1 χϑιηπϑηῦ οὗ ὙΔΙΥΙΟΥΒ 1οἴΐ 
811γ6. 



92 ΜΕΔΈΕΖΕΦΝ Δ. ΟσΒμλν». Υ. 

12, εἰ μὴ ἀδικῶ γε--' γε5, 1 1 8πὶ ποὺ ἃ Ὀ8ᾶ Ῥὰρ 1] ᾽ΞΞ οϑυ- 
ἰδίη]Υγ 1 οουἹὰ: “1 οὐρῃῦὺ ἰο 6 8016 (Τονγϑί) : βο Κερ. 008 Ὁ, 
οἰθ. γε, ἴῃ δἰβνσηδθνθ ἈΠ ΒΎΘΥΒ, 8.5 ἴῃ βίαρθ αἸΔΙΟρτι65. 

18. ὀλίγου πληγὰς ἔλαβον--“1 ΠΟΘΑΥ͂Υ σοὺ 6 ψίρρίπρ᾽. 
ὀλίγου, 56. δέων (οογη]ησ ΒΟΥ) “ πΙ ΗΪπ ἃ. 11{{16᾿ : 50 ὅ. 2. πληγὰς 
λαμβάνειν 15 τιβοᾶ 85 {Π8 ΥΘρΌΪΑΥ ῬΑ ββῖγθ οὗ τύπτω ἴῃ Π6 56η88 οὗ 
Ῥεοαϊΐηρσ. ὅ8.6686 βδηάυϑ᾽β ποίθ οἱ [50οΥ. Πόηιοτι. 10 8 860. - 

Θοογαξοβ 1Π101165 ὑπαῦ {π6 ογδίουβ Ἰθαυπθα {Π θῖν ΒΡΘΘΟ65 ὈῪ 
Ἠρατὺ ΠΚ6 ῬοΥβ δὖ β6ῃ00Ὸ].. Τὴ δοοουτῦ ὙΠΙΟΗ ἨΘ ρίγεβ οὗ 
Ἀϑραβϑία᾽β τποίποᾶ οὗ ἰηβίγποιϊίοη 5ΠμοΒ ῬΙΔΙΤΠΙΠΥ͂ ΠΟΘ {ΠῸ 
ΘὈΒαταΙΥ οὗ πηδογβίδπαϊηρ {π656 ᾿ἰτοα ποίου οπαρίθυβ ὡἷὐ ρὶοά 
αὯ6 ἴα ἰοέέγα. το 

14. τί οὖν οὗ διῆλθες :-- ΠΡ ἀοπ ἐ τοῦ ἴπθη ταρθαὺ 1ὐ α 
οποο3᾽ {πῃ δοὺύ. οὗ 8 ἐπίῃησ. το οπρηῦ ἰο Ὀ6 8ΙΓΟΘαΥ Ὀαρτ: 50 
Ῥγοίαφ. 810 Α, τί οὖν οὐ διηγήσω ; ΈΏΘΥΘ 566 Υαγίθ᾽5 ποΐθ: ᾿ὟΥ6 
ΠδΥθ 8 5'τα1]8 7 ἰαϊοτη ἴῃ Ἤοτδορ, Οά. 1. 87. 8, ΟΥ̓́Τ ῬΪΥΠΔΥ 
αἀθογατῃ ἐσηιριι5 ογαὲΐ ἀΔΡΙΌα8. 

15. ἀλλ᾽ ὅπως μή---᾿τοϊπᾶ 1ο5ὺ᾽ : οἵ, 22, 16, “Βοίῃ ὅπως 
δι ἃ ὅπως μή δτ6 βοτηθίίχηρβ αϑϑα δ] ΠΡΟ Πγ. πιὰ {ῃ6 ἔαθαγθ 
1παϊοαίῖν 1 οαΠογίαϊίοη5 δυνα ῥγο]ιθιἐϊοη8, ἀθρ θη αἸηρ ΟἹ ΒΟΠῚΘ 
᾿πηρουδέϊνθ ΠΚὸ σκόπει, [8 Κ6 σατο, ππαογβίοοα. ὅπως μή ΔΠΟΥΒ 
8150 [Π8 5] ηοίνθ. Τὴθ οομβίγποίίοη 15 Θοη θα δ]πηοβῦ οχ- 
ΟἸ αΒίγ νυ ἰο ἐμ βοοοπᾶ ρούϑοπ, οἱ [Π6 συϑῦρ; γοὺ {πὸ ἢγϑ᾽ δπᾶ 
ἐὨϊτα ῬΘΥΒΟΩ5 816. 5Βουῃθίηθβ ἔοπηα.᾽ Αοοσπίη, ἤοοαβ απά 
Τόη865, ὃ 45, 1. ἂν ἐξενέγκω, “11 αἴναϊσθ, τηϑκ Κποση : 
ΘΘΠΘΥΔΠΥ “ ἰο ἄθοϊατθ᾽ : ὅορῃ. Τταοῖι. 141, τίν᾽ ἐξήνεγκας λόγον ; 
“πθϑῦ βἰαίουηθηῦ ἀο χοῦ αἰΐοι 3᾽ 

17. μηδαμῶς.--- πο ἄοπ᾽ ἐ᾿. ῬΥΟΡΔΡΙΥ τοῦτο δείσῃς 15 ὮΘΥΘ 
ἔἐο Ὀ6 Βαρρ!θα; Ῥαΐ μηδαμῶς 15. ὙΘΥῪ ΘΟΤΉΤΗΟΙ 1 5Π0ῃ ἄθρτο- 
ΟΔΤΟΥΥ ΥῸΡ]165 85 [Π15, 8.5 1761] ἃ5 1) οὐδίουυ. τύ Ια 5 Ὀ6875 8 
ἸΏ ΘΥΕΥ6 ΟΥ̓ Ορίαίλνθ 56:88. 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ Υ. 

Βοοταίθβ Ῥορίηϑ Αϑρδβίδβ βρθθοὺῃ. Τὸ ΌΠ]Πο5 ἐπ6 888] 
ὁΟΌΥ56 οὗ ἔπ6 ἔπη 81 οὐδίϊοβ ; 5686 Γηἰτοαποίϊοη. ΤΠΟΒΘ ΠΟΙΩ 
6 816 ΠΟΘΙ ἰὼ ὈῬΌΤΥ ὝΟΙΘ ΠΟΌΪΘ τη6, 8η4 αϊθα ἃ. ΠΟΌ]86 ἀθαίῃ. 
Τὸ 15 οἿἵ ἀπγ ἴο Ποποῦτ {ποτὰ πα 5Ρ68Κ {Π61} ΡῬΥδῖ563. 
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2, κἀν. ἄν.-- ὧν 15. ῬΙΔοοα ΘαΥῪ 1ῃ {πὸ βθηξθηοθ ἰο 5ΠΟῪ 15 
οοπὐϊησοηὺ Ομαγδοίου, δα σορθαίθα αἴθ οθ. ἀοοάπνηῃ, Π7]οοα 8 
απὰ ἽΦγ568, ἃ 42, 8. 

ἐν. ἀποδύντα ὀρχήσασθαι--“ἰο εκ οἵξ ΤῊΥ͂ οοαῦ δηᾶ 
ἄδηοθ᾽, ἰογσούψίησ ἴοΥ [Π6 τηοτηθηῦ ΤΥ ἃρθ 8:6 ΡΥΘΥΙΥ : οἵ. 
ΟΙο. ἀ6 ΟΓ. πὶ. 19, ἐπι 7070, οΥ̓Θα6 Τη1η], βαϊαγοί. 

Αβῦ, ὙΠΟ συ οι! Υ ἈΒΟΥῚ 65 {Π6 τηοβὺ θχίθηβῖνο τ ΘΔ] 
ῬΟΒ51016 ἴο ἀποδύντα, 15 τη 0 5οδ48]1Ζ6α ὈΥ͂ ΒΘ 8:1. ὉΠΠΒΘΘΙΗΪ]Υ 
ΟΥ̓ΕΥ οὐ {πΠ6 ρατὺ οὗ βοογδίθϑ, δ) ἃ ΡΎΘΥΘΙΥ ὉΥΡΘΒ5 1 ἃ5 8. δύρα- 
τηθηῦ ροϊηδὺ ἐπ6 αἰἸδίοσιιθ Ὀθίηρ ΘΠ η6. ΤΟΟΥΒ Πδ5 66 δὖ 
{Π6 Ῥϑίῃβ ἴο ΘΏΒΎΤΟΥ ὨΠπ ἔΠ]Ὺ δα ΘΟΙΩΡΙΘ 6 ]γΥ. 

4. ἀρξαμένη λέγειν --ἰἢ [ὈΠΟν σ᾽ ΒΡΘΘοη, ΘΙ ΠΟΥ ἃ ῬΘΥΟΥ 
ΟΥ̓ πού, αὖ ΔΩΥ ταῦθ 85 ἃ {πΠ]|1] βῇδυβ οἵ οτὐδίουϊοδὶ αθυ]οθβ. 
ΤΟ ΒΡΘΟΙΠΥ 10 Ὡθοσ 5 τ] ατεϊ]ι6515, ἔργῳ --- λόγῳ, κοινῃ-- ἰδίᾳ, 
τοῖς πράξασι---παρὰ τῶν ἀκουσάντων. ΑΠΌ 6515 νὰ 5 {Π6 ἔαυουῦσιίθ 
ἤσατο οὗ ατθοῖκ Βρθδουβ δηα πυιίουβ. Αὐϊϑίου]θ τθοουητηθ η685 10, 
8.5 ΒΊΥΙΠΟ ῬΙΘΑΒΌΥΘ 8:4 ΘΟΠποΙηρ ἴο ΟἸΘΔΥΤΘΘ5. Οὗ ΘΧΡΥΘΒΞΙΟΙ, 
Ποῖ. 1. 9. 8564. ΤΙ͂ῃ Π6 Ξᾶ1η6 Ῥᾶβϑασθ οὐῃϑυ οὐϑίου!οδ 
“Ὥσυτοϑ᾽ 876 ΠΠπ5 ταίθα δηα ἀϊβουββθα, ΓΠ6 δαπηγδίϊοη οὗ 5 ἢ 
ΘΙΒ 6115 Πγηθηὐβ 15 Ὡδῦτ 8] ὙΠ 8 ἸΠΙΟΥΙΠΘα ΤΌΞΟ βύγ]θ 15 
ΒΌΡΟΥΒΘαρα ΌΥ ἃ βύγ]θ ἀπὶν θα]αποθα δα οοπδύγποίοθα ; θα ΤΠ Θῃ 
{Π6 αὐὖὸὺ οὗ οΘοποθδ]ηρ αὐὖ 15 αρϑϑηῦ ὉΠΟῪ αἰβίγαοῦ δηα ἰγυιζαΐθ ὑπ6 
γα οΥ, ΤῈΘ δυϑῆοῖαὶ πα οἰδθογαίθ βῦυ]6 οἵ Ἰβοογαίθβ 15 ΤΏ ΟΥΘ 
ὙΥΘΑΥΊΒΟΙΊΘ Π 81) ΔΗ ἱπυ᾽ οὐ ]οη ἔστότη {Π6 Ῥθη οἱ ΡΙδἴο. 

ὅ. ἔργῳ--ἶπ {π6 ΤᾺ ΠΟΥΑΙΪ ῬτΟσθββιοῦ Δα ΟΘΙΌΤΊΟΗΥ. ΤῊ6 
ΒΏ1..6 Δη 10} 6515 ΟΟΟΤΥ5 1 ΤΊΉῸο. 11. 4θ. 

9. λειπόμενον---“ 5.11] γοπηλαηϊηρσ ἄπο᾽. καὶ χρή, “δηᾷ 10 15 
8, ἀαὐγ᾽, ὃ ΤΟΥ͂Δ] ΟὈ] σα!) ἃ5. γ781}1 85 ἃ 1658] 1ηβυϊ αἰϊοι : 50 
10. 28, καὶ δίκαιον καὶ χρή. 

᾿ς ὙΤΠ15 Βθηΐθηῃοθ 6145 γταύμου ΔΌΣΕΡΟΪΥ ; ΒΙ ΓΔ} ἈΡΥΌΡ ΠΏ 655 Τ]Δ 
οἵη θ6 ορβουυϑᾶ ἐσοιρπῃουῦ {Π6 5ΞΡΘθο. 

16. ἄνωθεν ἔτι---’ 5.11 ἐαυίμου Ῥδοῖ᾽ : Τίηι. 18 ν, τοὺς δ᾽ 
ἔμπροσθεν καὶ ἄνωθεν. 

17, τούτους δέ---“ἰΠοθο, 1 βαγ᾽: δέ 15. ἔΥΘαΠΘΗ Υ {Ππ5 
πϑρα “Ϊη ἀροδοβίβ᾽ Ὑ] ἢ ἀοιηοηβίγαἑϊνθ ῬΥΟΠΟῸΠ5 ἃ πα ΔαγΟΙΌ5, 
ΘΘΡΘΟΙΔΠΥ δου ἃ Ῥαυθη  θύϊοα] οαιιθ8 μὰ 5 ᾿ςουυθηθᾶ, 

20. τὴν τελευτήν -- 11. “ γοοοϊνοα ἐΠοῖν ἄθαί τὶ Θχοπδηρο ἴου 
[Π6 βαζοίυ οὗ {π6 1ἰνίηρ᾽, 1.6, αἰθα ὅο βῶνθ {ποῖπ σοι ηἰγγτηθῃ. 
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ἀντί ΠΟΙΘ ΤΊ6805 “ Μψαϊρῃοα ἀραϊηθῦ᾽ : ἀν, Εἰ ἢ. τ. 1. 7, ὅταν 
αἰσχρόν τι ἢ λυπηρὸν ὑπομένωσιν ἀντὶ μεγάλων καὶ καλῶν, “Τῆθ6η 
ΔΥ6 Ῥγδῖβθα ὙΠΘΗ ΤΠ6Υ ΘΠ τ αἸβογθαιῦ ΟΥ̓ ΡῬΘΙΏ το ιτὐΐπι σγοαῦ δπᾶ 
ΏΟΌ]6 οηαβ᾽, 

22, κατὰ φύσιν---“1ἡ {π6 πδύθγαὶ πᾶ", ΘΧρ] αἰπθα Ὺ {π6 
ΟΣ β Ὑ ΊΟΗ [Ο]]ΟΥ,. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΥἹ. 

ΤΠῊΘ οΥἹΡΙη οὗ π6 ρίουυ οὗ ἀὐμθηβ. Ηδθὺ ῬΘΟρΙθ δῖ ποὺ 
ΓΟΥ ΘΙσι ᾿τηγηἸσγϑηΐβ θαὺ ὈΟΥῊ ἔγοτα [Π6 ᾿Θηᾶ. 

1, ὑπῆρξε---“Ῥοσαη᾽ ὙΠ σ6η. : νου 5 {ππ5 ΘΟΥΡΟῸΠ ΘΩ͂ ἢ 
ὑπό ἀθηοίθ 0Π6 σγοιιπα ΟΥ̓ Γοιιπἀαΐξίον, οΥνὐ ἹΒΟΩ δηγίΐηρ 18 
Ὀῶϑθᾷ : 566 ποΐίθ οὐ Τπαο. 1γ. 4, αὐτὸ καρτερὸν ὑπῆρχε. 

2. ἡ γέν. οὐκ ἔπ. οὖὗσα---ἐππο ἴδοὺ πδὲ {Π6 τδοθ τγὰβ ποὺ οἵ 
ἕογϑῖρηι οχίγαοίϊοη. ἔπηλυς “ πηρουίοα, οἵ 8116) Οὐ ρίη ̓̓: Εἰατ, 
1οη ΟΟΥ, ἐλθὼν ἐς οἶκον ἀλλότριον ἔπηλυς ὦν. 

8. μετοικοῦντας “ ἀνε Π1ηρ Π|1 βέγδηρουβ᾽: ΕἸαΥ, ΘΈΡρΡΙ. 
892, ὡς χρὴ τοὺς μετοικοῦντας ξένους. ΤῊΘ ὙΘΥΌ 8150 Τη685 ἴο 
ΘΠ δησ6 ΟΠΘ᾽5 δθοάΘ. μέτοικος, " ἃ ἴογοῖρτι βου ου ᾽, 15. ἃ 17Χ611- ΚΠ στ 
ὙΟΥΩ, ΘΘΡΘΟΙΔΙΠΥ 85 ΔΡΡΙ6α ἴο {π6 οἰδδβ οὗ γεβί θη αἰΐοη8 ΤῈ 
ΑὙΠ6Π58. 

4, σφῶν. {πΠὶ5 ποτά, τ Ώ1ΟῊ ῬΥΟΡΟΥΪΥ ὈΘΙοηρδ ἤο {π6 580 ]6οὐ 
οὗ {86 βθῃίβθῃοθ, Πού συϑίθυβ ο προγόνων, ἃ5 1ἴ οἱ πρόγονοι μδα 
Ῥοθῃ συϊίθῃ ᾿πβίθδα οὗ ἡ τῶν πρ. γένεσις. 

ἐῦ. αὐτοχθόνας --“ ̓ ηαροηοιιθ᾽, {Π6 ΡἹΟΥΥ οὗἩ {πὸ Αἰ ΠΘΗΪ8Π5 : 
ἘΠῚ}. 10, ὅ89, εἶναί φασι τὰς αὐτοχθόνας κλεινὰς ᾿Αθήνας οὐκ 
ἐπείσακτον γένος. 

0. ὥς ἄλλοι.---50. ἐτρέφοντος ΤῊΪΒ 86 οὗ {Π6 ποιηϊηδύνθ 
τ ἃ ΘΟΠ]ΠΠΟΟη ΜΏΘΗ 8ΠΟΥΠΘΥ ο8506 Πδ5 ΡΌΠΘ ὈΘίουθ 15 
ΘΟΙΏΤΠΟΙ ἴῃ ΟὙΘΘΚ, Τὴ Τιϑύϊη οα {Π6 οὔ ν᾽ πδηα {πΠ6 οοπβίστιο- 
ὑ]0 ἰπηοϑὺῦ ᾿ΠΥΔΥΪΔΌΪΥ ΟΟΠἤοΥη5 ο {παὺ οὗ {πΠ6 Ῥυθοθαϊηρ 
ΟΙααβα : 50} ἃ. σοηβίγποίοη 85. ὑπ6 10]οσίηρ Ὀοϊηρ απιῖθ 
Θχοθρύϊομϑ : Το. Ἄπη. χιϊ. 7, οαποῖα ἐδηνΐπαθ οὈθαϊθαηῦ ΟΠ 
ῬΟΥ Ἰαβοίνιαμη, εἰ Δ] εβαϊΐπα, γϑῦτι5 ΒΟΙΊ Δ η15 ἐϊιαοηίϊ. 
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ἡ, κεῖσθαι.-ἰπ ᾿πΠηἰϊγ6 15 τυ θη ᾿πδίθδα οἵ ἃ ρυύϊοῖρΙθ 
ἀοροπαοθηῦ οι ἀποφηναμένη ; ὃ 51]1σ}ὺ ἱνγθρ ] ΥΥ οὗ οΘοηβίγαοίϊοι 
Ὑ ΠΪΟΗ αγοὶαβ ὑπ ΘΟΠΟΌΤΥΘΠΟΘ ΟὗὨ ὕνγχὸ ῬΔΥΟΙΡΙ65, 

8, ὑποδεξαμένης--- τοοοϊγοα {ποηλ᾽, (Τονγοῦ ); δοκηον]οᾶσοα 
ἐποιὰ 85 Ποὺ οὐ, δπα πηαογίοοῖ ἃ τηούπου 5 ἀπί165. 

ΟΗΑΡΤΕΗ ὙΠ]. 

ΤΠ6 ἰδ 15. ἄθαυ ἰο ἐπ σοᾶβ; δηᾶ ἃ ἰγπ6 τού θ} οἵ τη6ῃ, 
ΥἹΟΙ ἴῃ ΘΟΥΉ ἴοΥ π0 βαβίθηδησα οὗ ΠΘῚ᾽ 5018. 

ὅ. θεῶν ἔρις --ούτγοοιι Αἰποθηθ δα Ῥοβϑίοῃ, γπο οοπἰοπαᾶρα 
ἴοΥ {Π6 οἷγ. Ῥοβδίάοῃ ργοάποθα 8. ΠουΒ6 ἔγοτῃ [Π8 στοππηά, πᾶ 
ΑὐΠ6η6 81} οἶϊνγθβ. ΤΠΘ Ἰαύου σγὰβϑ ἐΠ8 τηοτθ Ῥυθοίοιβ οἱ, θα 
ΑἴΠθη6 Ῥβοδιηθ ὑπ βογθγεῖσηι σοαθϑβ οὗ πὸ Ἰδηά. 

9, βοτά.-- ἀοπηοϑίϊο, 110. σγαφίτα αυῖτηα5. ἄγονος, δοίϊνα 11 
ἔογτοθ, ἢ σοη.: ΤΠπδεαεΐ. 1δ0 σ. 

11. ἐξελέξατο --- οο56 ἴου Πού βοΙ᾽ ; 50 ΤἼπο, ἵν. 9, ἐκλοξά- 
μενος, οἵ Ῥιοκβᾶ τἤθῃ ὙΠοΙὴ Το Πλοβίθη65 βοϊθοίθα ἰο ἢρῃύ ὈῪ 
115 5146. ἐγέννησεν, 1 {Π6 δοίϊνο, ἀθηοίθβ {π6 φυοαποίϊοη οἵ 
Τη8}) δἃ.5. ὑπ6 ἔγρθ οὗ τηδηκιηα ἴῃ σΘΠΘΙΆΙ ; 116 γεννησαμένη, 1. 
19, τηθϑηβ ὑπαὺ Αὐὐίοα “ῬΟΥΘ ἴῸΥ ΠΘυβο᾽ ΟἹ 1 ΖΘ }5 8ἃ:η ἃ 508. 

ἐὺ. ὃ-- 50. ζώον : ΒΟΠ8 Μ55. Τοϑα ὅς, μόνον ΔρΥθ65 σ] ἢ 
ζῶον. ἘῸΣ νομίζει, “ Δοηο ]θαροβ᾽, “ Ὀ6]1ΘΥ65 1π᾿, οὗ, ΕΠ} 1ι. 
ὃ 8. 

18, τεκμήριον τῷ λόγῳ, ὅτι --“ Ῥγοοῖ 1η ἴαγοιι οἵ οτιν βίαΐθ- 
τηθηῦ ὑπ ᾽, οἰο., ὑπ6 φγοοῦ 1561} θϑίῃησ ᾿ἰσοάπορα Ὀγ γάρ. ΤΠὴΘ 
ΟΥ̓ΔΙΠΔΤῪ ἴογτη 15 τεκμήριον δέ, [Ο]]ονγοα ὈΥ ἃ Οἰαῖιθθ Δ γάρ, 
“ΠΟΓΘ 5 ἃ Ῥγοοῖ, πον, οἰθο. Τῦ 15 ἴο ΡὈ86 ποίρα ὑπαῦ {Π16 5Ρρ6018} 
τηθδηΐηρ οὗ τεκμήριον 15. ἃ ΘΟΠΟΙ ΠΒΙγ6 ΟἸΤΟστ βύδὑ181 Ῥσοοῖ. 

10. τεκοῦσά τε καὶ μή---“ ἢ 5ΒΠ6 Πᾶ5 ῬΘ6 ἃ τη Υ οὐ ποὺ᾽; 
ὃ αἸβ] υπούϊγο τι586 οἵ τε... καί, ὑυ Π]Οἢ 15 ὈΥ͂ ΠΟ ΤΊΘΔΗΒ ΤΠΠΘΟΓΊΤΠΟΗ ; 
οἵ, Ειάπῃρ}. 11. 8. ὑποβαλλομένη τε ἴα]56 τηούμπου : ἴῃ {πὸ 
αούϊγθ ὑποβ. τηθϑηβ ἰο ἰηὐγοάποθ ἃ ΒΡαΊοιΒ ΟὨ114, ἴὰ ἐμ τηϊα. 
ἴο ἰδῖζθ ἃ5. Ομ θ᾽ 5 Οὗ ἃ ΟὨ]]α 50 Τοϊβύθα ἴῃ. 
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17. τῷ γεννωμένῳ.---“ ἴον {π6 ΟὨ1Π 516 Ῥοαυβ᾽ : ἴΠΟΥΘ 15. ΠῸ 
αἸΒΠΟΌΠΥ 1 {π6 τ56 οὗ {Ππ6 Ῥυθβθηΐ, ὑΥΏ1Ο0ἢ Π85 ΘΟΠΟΙΆΒΙγΘ τηϑητ- 
βουιρὺ δανπουῖν ἴῃ 105 ἕδνουιν. Τῦ γϑίθυβ ο π6 δοῦπδὶ {τὴ οὗ 
{86 οὨ1Πα᾽ 5 ἱστίη : δηα ἐπ 56η86 15 1 ΠΟ Ὑ80 ᾿ΤΡΤουϑα ὈΥ [6 
βΒισσοβίρα τοδάϊηρ γενομένῳ. 

21. ᾧ κάλλιστα {Π6 Αἰποηίδηβ Πνϑᾶ ΟΠ ΘΗ͂Υ ΟἹ. ΘοΥπ απ 
οἶμοὺ γορϑίβ!θβ, ἃπᾶ ἤβῃ. 80 ἰοὸ τ ἢπᾶ ἔτομη Οδθβᾶῦ ὑπαὺ 
ΟΟΥ 5 {86 σγοϑῦ ΠΘΟΘΘΒΙΥ οὗ ἃ ἘΟΤΏΔΙ ΔΥΤΗΥ͂. 

97: πόνων ἀρωγήν ---ἴοΥ σοηβίγ. οἵ. Τορα. ΧΣὶ. 919. σ, τῆς νόσου 
ταύτης ἀρωγή. Υ̓Βαῦ 15 τηθϑτῦ 15 [Π6 πι86 οἵ 01] ἴῃ γτϑηθυϊηρ [Π8 
ῬΟΑῪ ΒΌΡΡΙ8 8Π4 Ὑϑιηουϊηρ 501} Π655; 568 Ῥγοίασ. 8848. ΤΠΘ 
ΟἸγ6 τγὰβ {Π6 Θσρυθ85 σι οὗ Αἴ θη6, δηα 15 οἴΐθῃ βρόκβϑῃ οὗ ἃ5 
ΟἿ6 οὔ ἐπ οἤϊοῖῦ Ὀ] ϑβίηρβ οὗ Αὐθϊοδ. 

28, ἀνῆκε--" βϑηΐ ὉΡ, οατιβϑᾶ ἰο στον᾽, 56. ἡ γῆ. 

80. ἐπηγάγετο---“ 6416 π᾿. ΤῊΘ τηϊα 16, ὙΠ1ΘῈ 15 πβϑᾶ οὗ 
᾿ην!ησ ἐΠ6 δα οὗ 411165 δηα [Π8 ἽἼΠΚ6, ἸΤΏΡ]165 ἐπαι [Π6 Ιαπᾶ οα]οᾶ 
ἴ [Π8 σοᾶϑ ἰο Π6ΙρΡ ὈΥ ἰθδοιμϊηρ ΠΟΥ οὐσῃ ΟΠ] ΟΎΘΗ. 

ἐῦ. τὰ μὲν ὀνόματα---μέν 5οί5 Π6 παηϊθ8 δραυί, 85. ορ- 
Ῥοξϑᾶ ἴο {π6 1θϑβοῦβ ὙΒΙΟΘῊ ΠΟῪ ἰϑαρηῦ : {ΠΟΥΘ 15. ὯΟ ΥὙΘΘΊΠΔΥ 
δ Ρροαοβὶβ σι δέ, θπαύ {Π6 16 15 σαυυὶθα οὐ ὈΥ {Π6 τουαϑ οἱ τὸν 
βίον κιτ.λ. ἐν τῷ τοιῷδε, “ΟἿ 8) ΟΟΟΔ ΒΊΟΝ 11 {Π15᾽, 1.6. αὖ ἃ 
ΓΌΠΙΘΥΔΙ : οἵ. 14. 47, ἐν τοῖς τοιοῖσδε: ΤΏπο. 11, 80, πρέπον δὲ 
ἅμα ἐν τῷ τοιῷδε. 

581. κατεσκεύασαν--50 Τ,6ηᾳ. 920 ν», οὗ Ἡδρμϑοβίιϑ πᾶ 
ΑΤΠ6η6, οἱ τὸν βίον ἡμῖν ξυγκατεσκευάκασι τέχναις. Νοῖία {Π6 
τη14α]6 ῬανΕΙο ρΙο5 παιδευσάμενον δπα διδαξάμενοι, τιϑοα οἵ 68 0}- 
ΠΡ ΟἼ16᾽8 Οτῦῃι ΘΟὨΠΑΓΘΏ, ΟΥ Βανίηρ ποτὰ ἐδαρηῦ. πρώτους “ ὈΘΐοΥΘ 
811 Οὔ ΠΕΥ τπθη , οι! θ]6 δι66, ΡΟΣ παιδ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ὙΠ]. 

ΤΠ6 δατηϊτα 16 οοπβίϊαίϊοι, δα ἴσθα σουογητηθηῦὺ οὗ Αἰ Π6η5.. 

2, ᾧκουν-- γόηι σεγοραηὲ, ΘΟΤΏΤΠΟΤΠΥ τιβθᾶ οὗἨ 81 οὐρδῃηϊσθαᾶ 
ΘοΙΩΤ ΠΏ γ ; 50 1, 28: οἵ, ΤΠπο. νἱ. 18, (γιγνώσκω) ἀσφαλέστατα 
τούτους οἰκεῖν, “Τὴ ΤὴΥ ἡπαστηθηΐ [Π056 5ἰδίθϑ ἄγ ἐπα βύραξ," 
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4. καλή... ἡ δ᾽ ἐναντία---“α σοοᾶ Ο0η6...... ἐΐι6 Ορροβιίθ᾽ : {πθ 
Ἰαύίου δα]θούϊν μαθ ὑπ6 δυίϊοϊθ, Ὀθίηρ ἀθῆμ Υ ΟΡΡοβθὰ ἴο 
καλή, ΤΟΥ͂ 4065 ὕΠ676 5661 8ΠΥ τϑᾶβοι ἰο ἀοαθὺ {Π6 τϑϑαϊηρ. 

7. ὧν οἵδε τυγχ. ὄντες---ἰο {π6 ΠυΙΏΡΟΥ οὗ ὙΠΟΤ. {Π658 
Ῥοϊομρσ᾽, 1.6. ἐο ἔπ ΠΤ ΡΟΥ οὗ {Π61} τηοάθυη ἀρβοθηαδηΐβ. 

8. ἀριστοκρατία-- 0 105. ἸΙ 6 γ8] ταθϑηΐησ, “8. γ16 οὗ {ῃθ 
Ῥοϑὺύ᾽. ὙΥΒαὺ γὸ ΠΟῪ ἀπαουβίαπα ὈΥ δυϊβίοουδου σου]ά Ρ6 6χ- 
Ῥγοββϑᾶ Ὁ. ὀλιγαρχία, ΟΥ 1 οα86 ῬΟΥΤΘΙ ὍΘΙ 1 Π6 Παμαβ οἱ ἃ 
ΨΘΙῪ 5768}1] θοάΥ ὈΥ δυναστεία. 

11, ᾧ ἀν χαίρῃ--“ νπϑύθνον 6 Π|κ65᾽ ; ἄδὺ. σογουηθᾶ ὈΥ͂ 
χαίρῃ. ϑ΄ΔΠΡαττὰ ῬΥΌΡΟΒ65 ὃ ἂν χαίρῃ, 50. καλῶν, ΕΪΟΙ. 15 τ- 
ἀοπθύθα!ν [Π6 τοῦθ ΟΥΑΙ ΔΥΎ οοπϑβίσ ποθι : Ργοίασ. 858 ἃ, ὅπως 
χαίρεις τὰ τοιαῦτα ὀνομάζων. 

ἐν. μετ᾽ εὐδοξίας πλήθους -“ 1 {πὸ σοοᾶ φῬΙοαϑβιτθ οἵὨ {ῃ6 
Θοηογ8] Ροαᾶγ᾽. 

12. βασιλεῖς.. ἀεὶ ἡμῖν εἰσίν-- “τὸ πᾶν δ᾽ταγβ πδᾶ᾿᾽; {Π6 
Ῥτοβϑοηῦ ἐθη86 ᾿τη ] γἱηρ ὑπῶὺ {115 15. 5.11 οοπϊηπθαᾶ, 16 {{{16 
οὗ Κίηρ χὰ 5011 614 Ὁ. {π6 ββοομᾶ οὗ Π6 πη ΑτΌ ΠΟ 5. 

16. τοῖς ἀεὶ δόξασι --“ ΠΟ ἴτοπι ἐϊπιθ ὑο {ϊπη6 ἢδγυθ δ0- 
Ῥτουθα ὑπϑιηβοῖνοϑ᾽. ἀεί, οἵ θοῦ ΟΟΟΆ 5100) οὗ 8) Δρροϊηἰμηθηΐ. 

10. ἀγνωσίᾳ πατ.---“ ἴτότὴ ποῦ Κπονίησ᾽, ΥΊ ἢ σ6η, : ΤΙΟΘΥΒ 
δα 114, δα 56. ἰδῖκθ 1 ἃ5 Ῥάββῖγ Ξ᾿' ορβοασγιίγ", 

17. ἀπελήλαται... τετίμηται--- “15 ΘΥΟΥ τΤα]θο οα οΥ πΠοπῃουτοᾶ᾽: 
ἐπὶ5 15. ἃ σηοηυΐο τι886 οἵ [88 ρου θοῦ, 1655 Θοσῆσηοη [Π8. {Π6 58:10 
1.56 οὗ {Π6 Δουϊδύ, οἵ. 2. 4: 50 ΤἼτιο. 11. 87, οὰν {Π6 βᾶτηθ βι}]θοῦ, 
οὐδ᾽ αὖ κατὰ πενίαν... ἀξιώματος ἀφανίᾳ κεκώλυται : 1ά. 11. 4δ, τὸ 
δὲ μὴ ἐμπόδων...τετίμηται. 

18. εἷς ὅρος, ὁ δόξας. τὸ Πᾶνθ ἃ 5117 σομ ἐστ οί η,. 
σιποὰῦῦ ἃ ΘΟ Θοίηρ Ῥδυίϊο]θ, Ἰηὔν. 10, 10, τοιούτῳ τρόπῳ" 
ἐλθόντες. 

19, κρατεῖ καὶ ἄρχει--᾿ Πὰ5 ῬΟΥΟΥ πᾷ Πο]5 οὔοθ᾽, ΤῈΘ 
αἸβυϊ πο. 15 ΒΙΠΉ1]Δ} το ὑμαὺ Ὀθύνθθη ροΐοπέϊα απ ροϊοβίαϑ. 

27. ἰσονομίαν --“Θατδ]ν Ῥοΐουθ {Π6 Ἰατγβ᾽, 85 ορροβϑᾶ ἰο 
ΟΪ4.55 Ῥυϊγ]θροθ. ΤῊΪϊβ οἴαβθ, τ ἢ 105 ὕττο θατι8] τ θυΉ ΌΘΥ5, 15 ἃ 
Βοοα 1Ππιβίγαύϊοι οὗ {πὸ ὑπϑύουϊ αὶ ἤρστισοβ ἀντίθεσις ἃ πα παρίσωσις, 
ΘΙ δα: ΠΟΥ, 11. 9: θὲ 

28. μηδενὶ ἄλλῳ ὑπείκειν --- ο γ]614 ο ὍΠ6 διηούΠοΣ ἴῃ ΠΟ 
οἴου γϑβρθοῦ᾽. 
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ΟΗΑΡΤΕΒ ΤΧ, 

ΑΙΠΘη5 15. ῖτγαυβ ἐπ 6 ὉΠμδιηρίοη οὗ ἔγοοάοιη, ΤΗϊ5 οπδρίοσ' 
416815 τηϑῖη]ν ΙΓ ἸΘσθημἀΥΎ ουθΐβ ὙΠΟ 816 ἰτθαίθα 85 ἐγτὰθ 
Ἠϊβίουυ. ΤΠ6 ΒΡΘΘΚΘΥ Ῥ85565 ΟἹ ἴο {Π6 ῬΘΥβΊ8 1 Ὑγ8Υ8. 

8. εἰς πάντας ἀνθρώπους---ἴ. [Π6 οΘγοβ οὗ 811] τηρη᾽, 
ἰδ] Δα ΘΟΙΉΡΑΤῸ5 Τίηι. 2ὅ Β, εἰς ἅπαντας ἀνθρώπους διαφανὴς 
τῇ ἀρετῇ: Οογη. 5268, ἐλλόγιμος γέγονε καὶ εἰς τοὺς ἄλλους. Τῇ 
ΒΘ ῬΑΒΒ8Ρ65 εἰς ἀθηοίθβ {Π0586 ΠΟΤῚ ἃ ΤΘΡΟΥΐ ΟΥ̓ ᾿ΠΠΡΥΘΒΒΙΟΙ 
ΤΘΘΟΠ65 8η4 δΙηοης ὙΠΏΟΙῚ 1Ὁ ΒΡΥΘΘαϑ. 

6. Ἐϊὐμόλπου-- 50η οἵ ῬοΞοίάοῃ, οαπιθ ἔο ἐπ6 δϑβϑβίδηοο οὗ 
ἐπ6 ἘΠΘΌΒΙ Δ η5 ἀραϊηδῦ Αἰῃθη5 ὙΠῈῊ ἃ. ΠΌΤΏΘΙΌΙ5 ὈΟΩῪ οὗ 
ΤΠγΥδοΙδη5; Το. 11, 1ὅ : Ἰβοοῦ, απο. δ4, 8 08, Ῥαπαίϊι. 218. 

7. ᾿Αμαζόνων-- {Π6 ΑτηδΖοηβ ᾿ηνϑαρα Αὐίοα, δα οβί 15 Πῃοα 
ὑπο οδτὴρ 10 Αἰπθηβ 1{561, θα ΟΥΘ ΟΥ̓ΘΙΟΟΙῚΘ ὈΥ ΤἬΉΘΒΘΕΒ : 
Τ,γ5. Ερίίαρλι. ὅθ. 190 : Ιδοον. απο. δ4, ὃ Τ0 : οὐποὺ δαύβουῖ- 
{165 ἴῃ ϑίϑ! ] Ὀϑατα. 

8, ὡς ἠμύναντο- -Πον ἔποὺ ὙΘΡ61164᾽: ἐπθ οοπβέστιοί! οι 
ἀορϑηαβ οα διηγήσασθαι. ΤῊ Ϊ5 Ῥᾶβδαρθ 15 ἃ ροοῦ {|πϑἰταίοι οὗ 
16 ΑἸ ογθηοα θοῦ ἀμύνω δπα ἀμύνομαι, [6 ΤΟΥΤΗΘΥ ΤῊΘΘΉΪ ΠΡ 
“ἴο ΠΕΙΡ᾽ σι αδί., {πΠ6 Ἰαύίου. “ἴο ἀθίθηδ ομ θ᾽ 5 56] δραϊηβὺ᾽ 
ὙΠ δοο. ΤΠ6 110. τηθδηϊηρ οὗ {πΠ6 δού. 15 “ἴο νατὰ οἵδ᾽ (8 
αἀδηρθυ), τι ἀαί. οὗ {Π6 ῬΘΥβΟ ΚὉ7 τοΐοηὶ {15 15 016 ; οἵ, 
12. 4. 8.66 αΙοὔ. δηα Αὐπο]αβ ποίθ οἢ Το. 1. 42. 

9, ᾿Αργείοις πρὸς Καδμείους-- 8) ΑὙρίγϑ ἴοτοθ 16 ὃν ῬοΪγ- 
ὭΪΟΘ5. δἰζαοκοα ΤΉΘΡ65 ἃ πα που Θ τοραϊβθα, Τὴ ΤΉΘΡΌΔΗ5 το- 
Γαβοα ἰο σῖνθ Ρ {π6 ἀθδα ἴον θαυ 8], τυ ΒΘυθαροι ἐπ ΑὐΠ ΘΔ 5 
ἴοοῖκ ΠΡ {πΠ6 οδτι56, ἃπα ονίαϊπθα {πΠ6 τϑϑίοσγδίϊοη οὗ {πὸ Ῥοαϊθβ. 
566 Ἠαΐ. ἱχ. 27, οτΘ ἐπ Αὐμποηϊδηβ. 816 τϑοοιππεπρ {Π611 
ΒΘΥΥΙΟΘ5 ἴο ΟὙΘΘΟΘ; 8150 ἰδ! τη 5 ποΐθ οα Π6 Ῥγθβϑθηΐ Ρ88- 
5856, δηα βδηανβ᾽5 ἢοΐθ οἡ Ιβοοῦ. απο. δ2, 88 δῦ, ὅϑ8. 

ἐν. “Ἡρακλείδαις πρὸς ᾿Αργ.---ΕἸυτγϑίμθι5 ἀθτηδηᾶθα ἐμ 6 
ΕἸΠΤΥΘΠΟΥ οὗἩ {Π6 βοὴβ οὗ Ηδθυοαϊοβ, ὙΠῸ δα ἰβκθη τοΐαρθ ἢ 
{ῃ6 Αἰποηΐδηβ. ΗἨδ ἱπυδαρα Αὐξϊοα ἰο δηΐου σοι ρ]ϑηοο, Ραὺ 
νγαβ αἀοἰθαίθα δηα 8 Κθ ἢ) ῬΥΙΒΟΠΘΥ ὈΥ ΤΙ Πμοθθαθ, 8.66 {Π6 Δυςῃοτ!- 
{165 Το υτ θα ἴο ἴῃ {Π6 Ῥγϑυΐοιβ πούθϑ. 



ΔΟΤΕΙ͂Θ. 96 

11, ἐν μουσικῇ--ῬΟΘΙΥΥ ἴπ ΚΌΠΟΥ ΔΙ, ΠΟΙΟΥ͂ ΘΡΙΟ ΟΥ̓ ΙΥΥΙΟ, 
8.5. ΟΡΡοΟΞΒβα ἰο λόγος ψιλύς ΟΥ̓ ῬΙΌΒΘ; 80 ΓΖ,64η4. 0609», λόγους 
ψιλοὺς εἰς μέτρα τιθέντες. 

16, ἔχει τὴν ἀξίαν---“Ππᾶνο {ΠῚ} τηθοα᾽, Πᾶγθ θη ΟΥ ΠΥ 
οοΘΙοΟταίθα αἰσοδᾶνυ, 

1. ὧν δὲ οὔτε---“5 0] οὐδ ἔΡΌΥΩ τυ Β] ΟΠ ἢ : {ΠῸ ρὍη.. 15 σογουηθᾶ 
Ὁ. δόξαν, 116 1Ὁ ΒΌΡΡΙ165 Πη6 ποῖῃ, ἰο ἐστίν ἴῃ {Ππ6 [Ὁ] οίησ 
Οἰαῖιβθ, οὔτε...τε, 580 γοίαῃ. 809 Β, οὔτε προσεῖχον τὸν νοῦν 
ἐπελανθάνομέν τε αὐτοῦ θαμά: Τιαῦ. πόηιιο...οἐ. 

10, ἀξίαν ἐπ᾽ ἀξίοις-- “ἃ ΤΟΥ Υ ΟἹΟΥΎ ΟἿ ἃ πουίῃγ ὑποπηο᾽: 
δι ΥΠπϑίουοδὶ τορούϊοη οἵ {Π6 δα]θοίϊγνο, 

ἐν. ἐν μνηστείᾳ. ΤΊΔΥ 5111 Ὀ6 σποοεᾶ δηᾷ ποη΄: υἱγσίη 
ἐορίο8 ἴου π6 ροοῦ δηῃᾷ {π6 οὐδῖουῦ, μνηστείᾳ, “ΘΟυΥ ΒΡ 185 
ϑαορίοα ὈγΥ ΒΘΚΚΟΥ δηα ϑἰδ!] δῦσα ἴου ἀμνηστίᾳ, ἃ5 δρτοοίην 
Ῥοίξου τι {Π6 ΤΟ] ονηρ προμνώμενον : ἀμνηστίᾳ ΠονΘΥοΣ που] 
ΟΘΟΙΤΘΒΡΟΠα ἴο ἐπιμνησθῆναι. 

18, προμνώμενον ἄλλοις--“Θηραρίηρ Οὐ υβ᾽; 110, “ῬΙαγίπρ 
[}:8 τηϑ οΠγΚου ̓: Χοη, Ποηι. 11. 6. 80, μισεῖν τὴν προμνησα- 
μένην, “ ἴο Βαΐθ [Π8 σγοτηδῃ ὍΠ0 Πδα Ὀγουρηῦ {Ππ6 τηδίοῃ θοῦ ᾽, 

“ἦδ. ἐς ὠδάς τε καί- -“ἰο τηδῖθ {πθπὶ ἐπ6 ἐπθιηθ οὗ ἰσυΐὸ 
γ 6156 διη4 811] οὔπου Ἰηα5 οἵ ρορθίγγ᾽ : 5ὸ ΡῬῆλαδᾶν. 24δ , κατά τε 
φδὰς καὶ τὴν ἄλλην ποίησιν. 

21, δουλουμένους ---ῬΥΟΡΘΥΙ͂Υ τὰ. ῬϑΥγίϊοῖ 16 τ γοτο Ῥθρὶ Πἷτιρ' 
ΟΥ̓ αὐδουηρύϊηρ 0 Θῃβίαγθ, 80 10, 8, ἀπώλλυ. ἔσχον, “ΕΞἰορρεᾶ, 
ομθοκρα᾽: Χρϑη. “παῦ. 11. ὅ. 11, πᾶς γὰρ ἀσκὸς δύο ἄνδρας ἕξει τοῦ 
μὴ καταδῦναι, “Μ11 ΚΘΘΡ ἔγοτῃ βιηκιηρ᾽, 

22, ὧν- ῬΥΟΡΔΌΪΥ πθαΐοῦ “οὗ τ ΠΟ ἢ ἀοοᾶβ᾽, οὐμουῖβ6 αὐτῶν 
15 το ππαδηΐ. 

24, ϑεῖ δὴ αὐτήν. “ὃ ΞΡΘΆΚΟΥ ὙΠῸ ἰηΐθηᾶθ ἰο ῬΥαΐβθ ΟἿΣ 
ὉΟΘΒΓΟΥΒ Τησπιϑῦ ΠΟΥ ὨΪτη56 1} Ῥδοῖς ο {π6 ὑΐτηθ5 οὗ Ταυῖπ5, ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΥ ἴο ραΐη ἃ γι οοποθρύϊοη οὗ {ποῖγ ἀθοᾶβ. ἰδεῖν, “ἴο ΙοοΚ 
αὐ᾽, [6 ΒΡΘδκοὺ μηπιϑὺ ῥαῖκθ ἃ ῬΙΌΡΘΥ βίδηᾶροϊηῦ πᾶ ροϊηὺ οἵ 
γίονν. 

2ὅ, γενόμενον λόγῳ---ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ γεν., “Ραῤίϊηρς 
ΟΠΘ᾽Β β6]ἢ [π᾿ ἃ ῬΑΥ ΟΌΪΑΥ ἐΐτηθι 15. Δ ΘΧΡΥΘββίοη ὙΒΙΘΗ οχ- 
ΡΙαῖηβ 1561, λόγῳ Ὀοϊηρ' δα ρα Ῥθοαιβθ ἃ ΒΡΘθοῖ 15 ἐπ τηδίξου 
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ΠΟῪ ἴῃ Πεηᾶ: οὗ, τηΐγ, 10, 22: Γιοσα. 088 σ, γενώμεθα δὴ ταῖς 
διανοίαις ἐν τῷ τότε χρόνῳ, ὅτε κ-τ.λ. 

20, τρίτῳ ἤδη βασ΄., ὧν---“(Π6 {πϊτὰ οὗ ἐῆτοα Κίηρβ, οὗ 
Βοτ᾿ οὐο. Νοίθ ὑπδὺ βασιλεύς 15 αϑροα Ὀγ 1561 ἰο ἀθποίθ {86 
Ῥϑυβίδι Κίησ, ΤΠΘΥΘ Δ16 ΒΘΥΘΥΔΙ ἰηϑίδποοβ ἴῃ ὑμ6 [ὉΠ] ηρ 
ΟΠδΡίοΥβ : 50 Το. 11. 02, οὔτε βασιλεὺς οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἔθνος --Ξ 
ἩΘΙΠΟ. ἐπ Ῥογβίαγ15 ΤΟΥ͂ ΔΏΥ ΟΥΠΘΥ ῬΟΎΕΥ. ὁ μέγας 15 ΒΟΥΤΠΘΕΓΩΘ5 
ϑααρᾷ - δ5 αογα. 410 Ε. 

28, -τῷ αὑτοῦ φρον.-- ὙΠ ἐδουλ. “ΘΗ αγθᾶ, οὐ τοαπορα. 
ἴμοσα ἰο ΗΪβ5 Ὑ11]1" : ἐπιρουῖο 5ιι0 βιιδιοοϊξ, ΤΙΟΕΥΒ. 

80, ἤρξεν---᾿ ῬΘοδγη6 ΥΌ]ΟΥ", σαϊηθα ἐπ ΘΙΡΙΓΘ ΟΥ̓́Θ: 80 
ἴπΐν, 1. 82, [Π6 δοὺύ. ὡρίσατο τοῖρυβ ἰο οὔθ ἀβῆῃιςθ ΘΒ ΡΔΙΡΎΙ 
8 105. γϑϑαϊίβ; {πΠ6 ᾿τηρῦ, ἐκράτει ἰο Π6 πᾶγὰ] ΒΈΡΥΘΙΏΒΟΥ 
ΘΟΙΒΙΔοΘΥΘα 85 ῬΘυυ ΘΔ Θ ὐ ΠΥ οβίϑ Ὀ]ἰΒη6α, 

82. μέχρι Σικυθῶν.. ὡρίσατο---πηδᾶρ ϑογύμῖα ἐπ Τγηῖ οὗἉ 
Π15 ΘΙ ἶσθ᾽, 1.6, Θχίθπηαρα 10 βοὸ ἴασ. 8 816 τϑοιηϊηαθα οἵ ΤἼπο. 
1. 71, μέχρι τοῦδε ὡρίσθω ὑμῶν ἡ βραδύτης, “1οὺ {Π15 Ὀ6 {Π6 1ἰγηῦ 
οὗ γοῦγ ᾿ηϑούϊοη᾽, ὑποῦρη Π6γ6 [Π6 5658 15 Βοτηθυ δῦ αἰ} γθηΐ, 
[Π6 γηθϑηϊηρ Ὀοίηνσ, οὐ γΟΌΣ ΤΟΥΡΘΔΥΔΠΟΘ ΡῸ ΠΟ ἔαυί ΠΟΥ, 

88. ἀξιοῦν---“οἸαϊπγοα᾽, 110. ἐπουρῃὺ τἱρῃῦ: πα Βῃου]α 580, 
ΤῸ ΟΠ6 γρηξαγθα ἰο αἰβριιξθ Π15 ΒΙΡΥΘΙΏΔΟΥ: ΤΠπο. γυἱ]. 69, 
ἀντιστῆναι οὐδεὶς ἠξίωσεν. ὙΤΠπῸογαΙαΘ65, 1. 10, 5Βῃονγθ Ποὺ {6 
οοπμααροβδίβ οὗ Ογτὰβ δηα Τλαγῖα5 πγθακεηθαᾶ {π6 Αβιοῦϊο αὐθθῖβ. 

84. δεδουλωμέναι---“οονγοᾶ"; ΤΠαο. ἱν. 84, Α 5ΙΤΉΠΔΥ ΤΌΥΤΩ 
15 τη 1416 ἔνγο 1165 ὈΘ]ΟΥ. 

ΟΗΑΡΤΕΗΒ Χ, 

ΤῊ ρο]Ἱουίουβ ἀδὺ οἵ Μαγδίβοη. 

2. μυριάδας μὲν πεντ.--ῆνο Ππυπαγοᾶ ἐποιβαπμᾶ, Ἡοτγοδοίτιβ 
ἄοοϑ ποῦ βίαξθ {Ππ6 πυτηθουβ. ΝΈροβ σίγθ 200,000 1πΐδηΐγυ ὅθ 
10,100 ΠΟΥΒ6. | : 

8. ἔν τε πλοίοις καὶ ναῦσι-- Ἠογοδοίᾳϑβ (Υ]. 96) σῖνεβ ἃ ἢθοὺ 
οὗ βὶχ Βυμπαγθα ὑγίγθιηθ5 μοι 65 ΠΟΥ Β6- Υϑ ΒΡΟΥ 5. 
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4, εἶπεν ἥκειν ἄγοντα--“Ὀδᾶθ Πῖπι Ὀτϊηρ᾽. ἥκω 15. οἴΐθη 
Ἰοϊποᾶ τὶ ἄγων ΠΘΥΘ 16 5Που]α τι58 ἃ βίη! ποτα : λαρά. 
117 Α, ὁ παῖς... ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα δώσειν τὸ φάρμακον. 

ὅ. εἰ βούλοιτο-- 50 Γ,64ᾳ. 098 », θάνατον αὐτῷ προειπὼν μὴ 
πράξαντι τοῦτος. ΤῊΘ ὙΠΟ]6 ρῬαββασθ 5ποι]α 6 Θοτηραγθα 1 
η8 ομ6 Ῥδίοσβ 85. ΒῸΣ ορί.Ξεεὶ βούλει ΟΥ ἣν βούλῃ ἴῃ ογαΐ. 
αἰγοοί. 566 πιοΐθ οἡ 18. ὅ, ; 

7. τὰ πρὸς τὸν πόλ.---8δ00. οἵ τοβρϑού, ὙΠ εὐδοκ. ; οἵ, ΤΥ, 
1. 28, οἷοι τὴν ἀρετήν. 

12. συνάψαντες- ὃ 5:ΧΉ1187 δοοοιηῦ 15 σΊγΘη 1π [Π6 ῬΡα 5586 
ἔχου {Π6 1 ατῦ8 αἰγοθαν οἰὐθαᾶ: {π6 ΑΥΠΘηΪδ 5 ἡ 16 ἰο]α ὑπαὺ {16 
Ῥρυβίδηθ “Πϑα 5ιυσαρὺ {π6 αἰβίγιου τὰν ἃ ποὺ᾽ (σαγηνεύσειεν, ἴγ, 
σαγήνη ἃ 8611). 

14. τῇ αὐτῇ διανοίᾳ 10} {π6 βᾶπηθ ᾿αὐθηοη ᾽, ΟΥ̓ Ἶη 
Ῥαγβιδηοο οὗ {Π6 5816 Ὁ]8}. 

10. ὡς ἕτοιμόν σφισιν ὄν- “ ἔχ πονῖπς 1ὑ οασΥ᾽. ΤΠῸ δΟΟσΊ5. 
ΔΌΒΟΙαἰΘ ΘΧΡΥ 5565 ἃ ΥἹΘῪ ΟΥ̓ ὈοΙ]1οἵ, ὑππ5 αἰ ουϊησ ἵγουη ἐΠ6 
56}. 805. ὙΒΙΟῊ βύαΐθϑ ἃ ΠΠ]ηρ' τοσαυ θα ἃ5 ἃ ἰδού. Τὴ 8668. 
οομδβίγποί οι 15 αϑθα ὙΠ ὃν ἃπα ἃ ποι. 841].; ὙΠῸ} βάση που 5 
85. ἐξόν, παρόν, Θἰο.; δ: 1π ραν οἰ ρα] οομβίσποίίοηβ. Μίδαν. 
8. 182, 

17, ἐν τῇ αὐτῇ ἀνάγκῃ--“ ἴῃ [Π6 βατὴηθ οοπβίγαϊηὐ . ΤΠ6, 
Ομ 5.1. ] ἐν 15. ΘΟΤΏΤηΟ 1 που θ ΠΟΘ ἸΠΉΡΙΥ [αβίθηϊηρ : 
Ρῃαοᾶ. 108 Β, δεδεμένος ἐν ἀνάγκαις. ΘἰαΠθϑτη οῖνθβ ΒΘΥΘΥδὶ 
οὔμου ραβϑᾶσβθβ. ᾿Ἑιρετριεῦσιν, ἀαὖ. αἴξοι τῇ αὐτῇ. 

19, “Εἰλλήνων οὐδείς. ἰπΠαὺ 15, ὈοΒΙάθ5 ὑπ Αἰπθηΐδη8. 
ΤΠΘΥ βοηῦ 4000 το, Ἠαΐ. νἱ. 100. 

20, τῇ ὑστεραίᾳ- -“.ῃ6 ἀδΔΥ αἴξου ̓, τι ροῃ., οὗ. τρίταιος, 
πέμπταιος, οἴο. Π6 ΤιΔοθαδοιηοἶδη5 δοοογαϊηρ ἰο Ἡροτοαούαϑ 
(ἰχ. 17) ἀριαγθα ὑΠ6 1. τυ Ὸ ἢ οἢ ἐπθ ρχτοιπᾶ οὗ οὈβουυίηρ [Π9 
Ἡγδοϊηΐηϊα. ἸΉΘΥ ΟῚ 4150 Πϑιηρουθα ὈΥῚ ἃ ΜᾺ 1} {Π6͵ 
ΜοΘββθηϊδηθ. ΤΠ6 γρ]ρίοιιβ ἀπὐϊο5 οἵ ὑπ ὥϑραγίδηβ σὑγοσθ ἔτο- 
ααθη νυ δη. οὈδβύϑοϊθ ἰο θχρϑαϊοηβ θουοπα ἐποὶν θΟΣ θυ, ΒΟΠΊ6- 
{ἰτη65 ποὺ ᾿πορρουίαηοὶν : οἵ. ποίθ οα Το. ἴν, ὅ. 

21. ἀγαπῶντες.---“ Χ6]1] οοῃηξοηῦ 1}. 
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22, ἐν τούτῳ δή- γοΐουγίπρ Ὀ8οῖς ἰο 9. 24, δεῖ δὴ αὐτὴν 
ἰδεῖν. οἷοι ἄρα, “δῦ τη [ΠΥ 106 76 -- Ργογϑᾶ ἴο 8 : ἔου ἄρα 
566 Μίδαν, 8 257, 

24. Μαραθώνι- 80 1. 8ὅ δηᾷ ὑνῖοθ ἴῃ Οἢ. 11: {Π6 ΤΏΟΥΘ 
1ι51181 ΘΟΙ ΒΟΥ, 15 ὙΠῸ ἐν. 

2ὅ. κολασάμενοι-----δοῦ ; 50 Ῥχγοία. 824 σ, τιμωροῦνται 
καὶ κολάζονται. 

20. τρόπαια τῶν βαρβ.-- ΤῊ ποτὰ 15 δοοοηξαδίθα τροπαῖον 
ἴῃ ΤΉπο. πα ἰγᾶσ. ΕῸΣ β6ῃ. ΘΟ ρδ 6 Χρϑη. 4π. Υἱϊ. 6, 80, 
τρόπαια βαρβάρων πολλά. 

28, ἄμαχος εἴη... ὑπείκει --ποὐα {π6 νϑυϊδύϊοιι 1 γηοο : {89 
ΑΥ̓ΒΠΘμ8η5 ργουθᾶ πδὺ {8ῃ6 ῬΘυβΊ Δ} 5 Ὑγ6Υ6 ποῦ 1ΠΥ]Π010]6, 8.5. Ὑγ885 
{πθ ΒΕΡΡοβϑα, θαὺ ὑπδὺ γϑίουῦ ἐξ αἰτυαν 8 ΒΌΡΘΥΙΟΥ ἴο ΤΉ ΘΙ. 
ἩΘΥΘ Π616 15 ἃ ΑἸ ἾΘΥΘΠΟΘ 1) ΤΠ ΘΘΏΙΠΡ᾽ ὙὙΥΒΙΟ ΘΟΥΤΘΒΡΟΙαΒ ἴο [88 
ΘΠμθηρθα σοηβίσγποίοη. [ἢ ΤΘΗΥ Οὔμου ᾿ηβίϑηοαθϑ οὐ 1π610. δηα 
ορίὺ. [Ὁ Πονηρ ἃ Ῥαβὺ ἴθηβ6 ὙΠ ὅτι {Π6 5816 δα ρὶδηδίϊοη ΠΟΙ 5 
σοοῦ-- [Π6 ἤαοξ 15. θβχργθεβθᾶ ὈΥ {π6 1πᾶϊο., {Πη8 ΤΏΟΥΘ ΟΥ 1655 
ῬΥΟΌΘΌΙ]6 πῃ ροίοδὶβ Ὁ ὕπθ ορῦ. 8.666 ϑίβ!θδθπμ οὐ {Π6 ργθβθηῦ 
Ῥᾶβϑδσθ, δηα δήαγίθ οἡ βγοίασ. ϑ88ὅλ. ΤΠρΥθ 816. ΒΟΎΘΥΟΥ 
ΤΠ ΠΤΘΣΟΤΙ5 Ῥαβθασ65 1ἢ Ἡ ΠΙΘῚ 5010} 8η Θχ]δηδίϊοη ἀοοθϑ ποὺ ἢὺ; 
δα 1 ΏΙΟΙ {π6 οἤδησα οὗ σοῃβίγιοίοη 15 ἀπ ἴο {πη6 ατεεκ 
Ιουϑ οὗ νδυϊοί δηα ἀθίθβϑίαϊοη οὗ β.{π6855. 

88. ἔργον --- “Δοῃϊθνθπηθηΐ᾽, 850 ἰηΐγ, 11, 7: 12, 1: ΟΥ̓ 
«οίϊομ ᾽, 1.6. Ὀαϊ16. ἀποβλέψαντες, 110. “Ἰοοκίπρ οἵΥ αὐ᾽, 1.6. 
Ιοοκίηρ αὖ ἃ βίδη ἀαγα ΟΥ ΘΟΡΥ, ὃἃϑ ἃ Ῥαϊηΐου ἸΟΟ ΚΒ αὖ ΠΪ5 τη 046], 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙ. 

ΤῊΘ ΠδΥ8] ἐγ Ρἢ αὖ β'δ]δτηΐδ. 

4. οἷα ἐπιόντα .--' Ὑ]αὐ οΥτη1 8016 ἀβϑαυ]έθ᾽, ὑπομένω ἰβ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ πιϑθα οὗ ΤΟΒιβυ ηρ᾽ Δ ΘΠΘΙΊΥ ΟΥ̓ Δ αὐίϑοϊς. 

6. καὶ ἐκείνων ---ῬΥΟΡΔΌΙΥ πθϑαΐ., “διηοηρ ὑμο86 θχριοἱίβ᾽: 
10 τηϊρηῦ ΠΟΎΘΥΘΥ ὈΘ6 1η886. {Κ τῶν ἀνδρῶν 1. 8 δηᾶ 1ηΐτν, 1. 18, 
Βα! ΠΡ αχ οἰΐθϑ ΒΟΥ ΘΥ 8] ρθη γ 85 ΒΙΤΏ1]81 ἴο {8656 1αδύ, 6.5. Κορ. 
9898 4, πολλὰ ἱΟμήρου ἐπαινοῦντες, “ΤΩΔΏΥ ὑΒϊηΡ5 {η ἩἨΟΙΊΟΥ ᾽ς 
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14, τὸν ἐχόμενον φόβον---[Π6 ποχὺ θαυ οὗ {Π9 ατθοῖκβ᾽, 
1.6. μ6 ἔθδαυ. οὗ ἔβδι]ασα αὖ βθῶ ; οἷ. τὸ ἑξῆς ἔργον ΒΌΡΥ..1. 7. 50 
ΒΡ ϑατα ; ηνοέιι8 χιΐ συν δι ρογϊογὶθιι8 ἐογγοΥθιι8 γργοσίηια 
ἐγαΐ σογιποῖι5. (ἀοὐὐ] 6. σομβι θυ ἐπαὺ Ἑλλήνων 5 ρο- 
γουθα ὈΥ ἐχόμενον, [88 5686 Ῥϑίηρ “ ἐϊηιοῦ χιιΐ αγαδοοβ ἴη668- 
δογαΐ, χιίο οσσιραϊί ογαπέ᾽. απ Ὁποῦρῃ ἔχομαι τιπἀοπθέίρα!ν 
σου 5 0Π6 ρθη. Ὑ10 {Π6 τηθϑηϊηρ “ ο ἤδγθ ΠΟΙα οἵ᾽, ΟΥὁ “ἴο "6 
ῃοχὺ ἴο, Ῥουθυ ὍΡΟΙ", γοϑὺ φόβος ἔχεταί τινος 15. ΒΟΔΥΟΘΙΥ 81 
1 61ΠΡ01016 ΡΏγαβθθ. ΝΟΥ 15 ὕποῖθ ΔῺΥ ΟἹ ΠΟΙ ἴῃ ἰοκίηρ ἐχό- 
μενον ὈΥ 1561. 

10. ξυμβαίνει---“[Π6 γοϑυ]ὺ ἰ5᾽, τι παιδευθῆναι τοὺς ἄλ. 
ΤῊ15 οἰδθθ τ] δή ΒΌΤΩΒ ΠΡ 8Πα ΘΟμοΟΙθ5 {Π6 βαρ]θοῦ οἵ 
Μαχδίμποη δηᾷ ϑ'8]δτηῖβ. 

ΟΗΑΡΤΒΒ ΧΙ, 

Ῥ]αίδθδθ, δα ἐπ Αὐπρθηΐδη Πᾶνϑ] σ]οΟΣ 165. 

8. ἤδη----α ΜΏΘῊ γ76 Θογη6 ἴο {Π]15᾽, {πΠ6 Ῥυϑυίοιβ υἱοίουϊεβ 
Βδυῖηρ Ὅθοὴ δομϊθγθα ὈΥ {86 Αἰ μοηΐδη5 8]0Ώ6. 

4, ἤμυναν-- [Π6 δοίϊγα 15. {Π6 τϑαᾶάϊηρ οἵ ὩΘΔΥ͂Υ 811 ἐπ 
γηδ ΒΟΥ ρύβ, 8η4 15 τϑίαϊηθα ὈΥ ϑίδ!] αῦτη ἴῃ 5 ἰοχύ. ἀμύνω 
ὙΥ ἢ δοοιβα γ 8 τηθϑ 5 “ἴο νγαγα οἵ ἔγουη δ οί ΠΟΥ ᾽, {Π6 ῬΘΥΒΟΙ 
ἨΘΙρβᾶ Ῥϑίῃηρ ἴῃ αὐ. οαβθ: οι. 11. 1. 450, Δαναοῖσι δὲ λοιγὸν 
ἀμύνειν. ΤῊΘ 56η56 {πθῃ 15 ἐπαὺ ἐπ Αἰῃ. δπᾷ 1,86. ἀρ! νουθα 
{πθ6 γϑϑῦὺ οὗ ΑΥ̓θθοθ ἴτΌῸγ {Π6 τηϑῖ ἀδηρουβ οἵ {πΠ6 ταῦ, ΒΘΚΚΟΥ 
γοϑᾶβ ἠμύναντο “Ὑ6}61164 ̓  π6 ομϊοῦ ἀἄδηρου ; ὙΠ16 ΟοὐθθοΣ 
Βιισσοδὺβ ἤνυσαν “ ΔΟΟΟΙΩΡ]15Π64 ". 

7. πολλαὶ μὲν πόλεις-- -Τ 6005 Παα Ζϑϑ]ουβν δἰαθα {π6 
Ῥουβίϑη οϑτι86, δ ηἃ Βοροίϊδ σθηθ αν πα ΤΉΘΒΒΘΙΥ 616 ΠΠΊΘΠΑΙ]ν, 
Ὑ116 Ῥρυβὶα τγῶβ 5011] βίχσοῃρ ἴῃ {π6 15] η 5 ἃπα οοδδίβ οὗ {Π8 
ἈΑορθδῃ. 

8. αὐτὸς... βασιλεύς-- {πὸ Κίηρσ ΠΙΤη56 17" : βασιλεύς Ῥεΐησ 
οααϊγαϊθηῦ ἴο ἃ ῬΙΌΡΟΙ 16 ἀοο5 ποῦ γοαπίσο {πΠ6 αοῖ, ἃχίϊο]6, 

ἐῦ. ἠγγέλλετο---᾿ ναϑ γορουίθα ο θῸ οοῃίοιρΙαὐϊηρ ἃ ἔγ65} 
αὐϊουυρῦ᾽, ἘῸΣ διαν. ὡς οἵ. Πορη. 88 ν, χρὴ διανοεῖσθαι ὡς 
ἀποδειξομένους. 

α. Ῥ, ὃ 
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9, ἐπιχειρήσων ἐπί---8ο ΤΉσο. νἱῖ, 21, ἐπιχειρήσειν πρὸς 
τοὺς ᾿Αθ.: 8 Τ3βοΟΥ̓Θ ΘΟΙΏΤΊΟΠ ΟΟΉΒΟΥ, 15 ὙΠῸ ἀαύ. 68 δγΥδ ἴῃ 
ἐπ15 ἀϊδίοστα οὔμπου ᾿ηδίϑηοοβ οὐ Ῥυοροβιῦοη81 οοηβίχ. 885 2. 17, 
μετ' ἐμοῦ ἕπονται ; οἷ. 22. θ, 

11, τέλος τῆς σωτηρίας---[Π6 4] ἰοῦοῦ ἴῃ {Π6 ἀε]γου- 
806 οὗ τοῦθ᾽, τέλος ἐπιτιθέναι 15. δ, ΘΧΡΥΘΒΒΙΟ ὙΏΙΟΉ 6χ- 
ῬΙαη5 105617: {πΠ6 ρθη. 15 δα θα ἴο ἀθποίθ {π6 μϑύιγθ δ ΒΡΠΘΥΘ 
οἱ {88 τέλος. 

12, πᾶν τὸ βάρβαρον-- τπιουΐ. ἴοΥ Τη880., ΨΘΥΥ͂ ΘΟΤΏΤΠΟΙ 1 ἃ 
ΘΟΥΙΡΥΘΗΠΘΗΒΙΥΘ 56η56. ΤΠ6 ἀδ]γθύδηοθ οὗ {Π6 5685 ἔἴγοϊῃ [86 
ῬΘΥΒΙΔ ῬΟΎΘΥ σγὰβ Ὀθστ ὈΥ {Π6 νἱοίουυ οὗ Μίγοβὶβ, σοι οα {Π6 
ΒΆΤΩΘ ὅΔΥ 85 88 Ὀαὐ016 οὗ ΡΙαΐαθαθ, δα ττὰβ ἤπιαν ΘΟοΟΙΩΡΠ5ηρᾶ 
ὉΥ {μ6 βιιοοθββθθ οὗ ὕπηοῃ, 470--40ὅ Β.5σ. Τὴ οχρθαϊίοπ ἴο 
Ἐργυρύ, 4θ0---4δδ, νγὰβ ποῦ 50 ΠΆΡΡῪΥ ἴῃ 1.5 γϑϑβ; Το. 1, 104, 
109, : 

18. ἐπιβουλεύειν φθορᾷ -ἐπιβ. τηθϑη5 (1) “ἴο Ῥ]οὺ δσαϊπιβύ᾽ 
ὙΠῸ ααΐ., (2) “ἴο Ῥ]οῦ ἔοτ ̓̓, 85 ἴῃ ἐμ ργθβϑηῦὺ ρϑββᾶρθ, (8) “ἴο 
ῬΙοῦ σπῖθ 1ηἢ, Χοη. Ἅπαῦ. ν. θ. 29, αὐτὸς ἐπεβούλευε διαβάλλειν 
με. Τὴ ῬΡιΙαὐ. Ῥγοίαῃ. 8458 σ, χα Βᾶγθ ἃ δοταιπδίϊοι οὗ (1) δμᾶ 
(5), τούτῳ ἐπιβουλεύων κολοῦσαι αὐτό. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙΠ. 

ΤΥΪαΙΡἢ ΟΥ̓ Οτθοίδηῃ ἔοοβ. ΤΠ6 Βοροίδη δηα Ῥβίοροη- 
ὨΘΒΙΔῊῚ ὙΔΥΒ. 

1, πάσῃ τῇ πόλει--- ὍΥ {π0 ὙΠΟΙ6 οἰὐγ. ΤῊ1Β τηπβὺ })}6 
Θχρ]αϊηθᾶ 8.5 τηθαπΐηρ (Πδὺ 811 ΠΟΥ ΘΠΘΥρΊ85 616 ἀθγοίθα ἴο {Π6 
οδπ56 οὗ ατθθοθ, θαὺ 5011] 10 ΒΟΔΥΘΘΙΥ σΊΥΘ5 8, 58 15}8 0 ΟὙ 56Ώ86, 
5 1 που ἱτΡῚν ὑπαὺ οΟὐΠΟΥ πᾶ 5. ΘΙΘ 1655 ὉΠΘΗΠΙΥΠΟΌΒΙΥ ΡΙῸ- 
βοουζοᾶ. ἰδ] ρϑῦτη γοϑᾶβ πᾶς πάσῃ, ἃ ὙΘΥΥ Πϑίθγδι ΔΙΥΘΏΡΘ- 
γηρηῦ οὗ ψουαβ ἴῃ ὙὨθίουοα] ΒΡΘθοι, πάσῃ Ὀοϊηρ δαᾶθα ἴο 
ΘΟΥΤΟΒΡΟΠΑ͂ ἰο πᾶς ἴῃ {π6 ᾿πίογοϑίβ οἵ βουππα σαῦμον ἐπδῃ οὗ 
ΕΘΠ86. 

2, ὑπὲρ ἑαυτών- ἰΠ6 οομβυ, 15 δοοοτητηοααίθα ἰο ἐπ 5686 
οὗ ἔΐπο οοἸ]θούγθ οχρυθββίοη πάσῃ τῇ πόλει: 850 1ηΐγ, 10. 14 τὸ 
γᾶν σφᾶς [ΟΠονησ αὐτῇ, 56. τῇ πόλει ; οἵ, 160. ὅ99 τ᾿, σὲ δὲ τίς 
αἰτιᾶται πόλις...σφᾶς ὠφεληκέναι; 
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8. εἰρήνης ϑὲ γεν.---Ἰδοογαίο5, Ῥαπαίϊι. 800, 5ρθδκβ οὗ τοσαὰ- 
ἴαὺ Τθυτη8 οἱ ρθᾶθθ οοποϊθαθα ὈΥ Οἴσηοη ΙΓ {Π6 ῬΘΥΒΙΔΉ5. 
ΗΒ [15 [0] ονγοα Ὁ. Ασιϑυα, Ῥαπαέ]ι.. 264, ἀπα ῬΙαΐ. Οἴπιοτι, ο. 18. 
1 15 ΠΟΥΘΥΘΥ Θχίγοη θυ ἀοι θα] 1 ἃ ΤΌΥΤΩΔ] ὑγθαῖν γῶϑ ΘΥΘΥ͂ 
τηδαθ. Ῥ]αΐο᾽ 5 σοσαβ πθϑᾶ ποὺ ᾿παϊοαΐθ Του ἔπ8η 8. οοϑβαίοη 
οὗ ὙΑΥΠΚΘ ΟΡΘΥ ]Ο 8. 

4, ὃ δὴ φιλεῖ-- -- φιιοᾶ αιΐάοηι 8οϊεῖ : ἴον πθαΐ. 16]., τὸ- 
ουυηρσ ἰο 105 δηἰθοοαθηῦ ἴῃ ἃ σεπογαῖΐ ΜΤΆΥ, 566 Νίααν. ἕξ 98, 9. 
φιλέω, ἰο ΡῈ Τοπμα οὗ, ἔγϑα.-- “ἰο Ὀ6 ποηύ᾽ : ΤΏπο. 11. 42, μετ’ 
ἀνοίας φιλεῖ γίγνεσθαι, "1 ΘΟΤΩΤΠΟΠ]Υ ΘΟΟΘΟΙΏΡΘΏΪΘΒ 1Ο]]γ᾽, 

ὅ. ἵἴήλος--’ Υἱγαῖγν, ϑπλα]δύϊοι ᾿: φθονός, “ΘΉΥΥ, ΘΙ ΟΌ5Υ ᾽. 
ζῆλος 15 {π6 τ 5 ἰο ταῖβθ Ομ θ᾽ 5 561 ἰο ϑηῃού μου 5 [Θυ6], φθόνος ἴο 
ἀτὰρ δηούΠοΥ ἀονγῃ ἴο ΟΠἹΘ᾽5 ΟὟ. 

8, ἐν Τανάγρᾳ.--αἱ ΟΥὙΏΘΔΥ Τανάγρᾳ : ἐν 15 ΘΟΙΏΤΩΟΗΪΥ πιδοᾶ 
οὗ {Π6 Ἰοοϑ] ΠΥ οὗ ὦ θα 16: 50 1ηΐν, 1. 18: 566 ποίβ οὐ Το, ἴγ. 
ὅ. ΤΠ Το. Βαᾶ υπάογίδκθηῃ ἴο οϑύθ Ὁ Π158}: {πΠ6 ΤΏΘΡδιι ΒΌΡΙΘ- 
ΤΊΔΟΥ ἴῃ Βοροίϊδ, 1 ταύαση ΤΟΥ ἀβϑιβύδποθ αραϊηβὺ ἀὐῃθη8. 

10. ἀμφισβητησίμου---80 ῬΙοαοττι5 ΧΙ. 806, ἸὙΠπαογαϊάθ5 
ἨΟΎΘΥΘΥ, ἃ ΤΠΟΙ6 ὑγαβυν ου Π. Δα μου, 5αγ5 ὑπαὺ {π6 ΑἰΠ6- 
ὨΪΔΤ5 ΟΙΘ αοἰραίρα. 

11. ᾧχοντο-- αἴξονῦ Τα πᾶργα {Π6 1,80. τού θα ΠΟΙ, ᾿οαυ!ησ 
{πμ6 ΤΉΘΡδη5 ἰο ἀοίοπα ὑπο ὶν οὐσῃ ᾿πἰθγθϑίβ. Το, 1, 108, ΤῊΙ5 
νὰ ἴῃ 4δδ. 

12. τριτῇ ἡμέρᾳ ἰΠ15 ΤῊΔΥ ῬΟΙΠΔΡ5. Τθϑηὶ “ αἴξ. {πγθ6 
ἄαυβ᾽ βίγισρ!θ. Οὐμουνῖβα {π6 βἰαίοιηθπὺ 15 δὖ γυίϑηοθ 1 
{Π6 δοοουπηΐ οὗ ΤΠ πογαΙα 65,1. 108, ἀοοοταϊηρ ἴο ΠΟΤ ἐῃ6 Ὀα 16 
οὗ Οομορηνία τγὰβ ἴοπρῦ αροὰὺ ὑνο τηοη 8 αἰδου ὑπαὺ οὗ 
Τδηδρτα, π6 Αἰμοηΐδηβ Βαυϊηρ ἀραΐη τηϑτομοθα ἰπΐο Βορούϊδ 
ὉΠΟΥ͂ {Π6 οοΙητηδηα οὗ ΜΙ ΥΥΟΪ65. 

14, κατήγαγον-- ΘΒ} 601} 10 πιβοᾶ οὗ “σοβίουϊησ ̓  8 ΘΧ116: 50 
Αρβοῃ. 8ερί. θ47, κατάξω δ᾽ ἄνδρα τόνδε καὶ πόλιν ἕξει: οἷ. ΑΥ, 
απ. 110, φεύγων ἄνηρ (8: 6Σ116) ἥκει τε καὶ κατέρχεται. 

19. πολέμου γεν.---Ῥαβδηρ ΟΥ̓ΘΣ {π6 1ηἰουτηθαϊαίθ ἰδίου 
{Π6 οΥδίου. οοπηθβ ἰο {π6 Ῥϑὶορομπθβίϑη πγᾶῦ; {π6 ἢτβϑὺ ᾿ποϊαθηῦ 
Ββϑθοίθα Ῥοίηρ {Π6 ὑπ] τ Ρ αὖ Ῥυ]ὰβ ἴῃ {86 βουθηίῃ γϑδὺ οὗ {Π6 
ὙΔΥ, Β.6. 42δ. ΤῊΘ ουθηΐβ ἃτῸ σοϊαἰθα αὖ Ἰθηρσίῃ Ὀγ ΤΠ ογαΙα65, 
ἶν. 2--41. 

8---2 
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20. τεμόντων---[ῃ8 ῬΘΙΟΡοπθβδίϑη5 ἱπυϑᾶθα Αἰξίοα ΠΘΑΥΪΥ͂ 
ΘΥ̓ΘΓῪ γΘ81, δηα οαιιβοα στοαῦ αἰβίγοϑβ Ὁ. ταυδρίηρσ ἔΠ6 ΘΟΠΠΥΥΥ͂ 
δια αὐϊνίηρ {Π6 ΤΠ] ϑηὐβ τι 1 {Π6 οἰδγ τγ8115. Νοίθ οῆϑηρσβ 
οἵ 6868 ἴῃ ἐκτινόντων -Ξ “(Πτι5 οΘου ]πὰ]ηρ ἴο Τορα γ΄. 

22. τοὺς ἤγεμ. «Λακ--- (6 οὨϊοῦ Τι8α.᾽ ΤΠηῦο., ν. 1ὅ, 58 5 
{πδὺ {ῃ6 ϑραγίϑῃβ οδρίυτρα αὖ Ῥυ]ὰ5. 616 πρῶτοί τε καὶ ὁμοίως 
σφισὶ ξυγγενεῖς. ΤΉΘ56 ἰαδῦ τοῦθ Πᾶνα ον ΡΥΟ Πα ΤΟΥ τητιο ἢ 
αἸβοῦββιοη, Ὀαὺ 1ὖ 15 ΟἸθασ ὑμαὺ {π6 οαρύϊγοθ οσθ τθη οὗ ΠΙΡῊ 
Υ8ῈΚ δα ΘΟΠ 5: ἀΘγ δ ] 0. 

295. ἐν τῇ Σφαγίᾳ [6 15] ηα ᾿γῖπρ οὔἕ Ῥυαβ δα 5ῃο]ζου- 
ἐπρ 86 Πδύθοισ. ὩΠπογάϊαθβ 084115 Ὁ ϑΡμϑοίοσία; δηα ἐν τῇ 
Σφακτηρίᾳ 15 ἃ ΟΟΙΥΘΟύΐΟΙ ἔοπηα 1 ΒΟΙῚΘ Τηϑη βου ρύβ 1 {πῃ 6 
Ῥτθϑθηῦ ραϑϑᾶσθ, ΤῊ6 ΤηΟἼθ 1 ΠΔΤΏΘ 15 ΡΗΒΡΊΩ: 566 ποίθ ΟΠ 
ΤΠσο. 1νγ. 4 δπα 8, 

οι 24, ἀπέδοσαν--ἰΠ6 οαρίϊνοϑ πσοτο γοϑίοσρα ἴῃ 421 οὐ {π6 
ΘΟΠΟΙΌΒΙΟΝ Οὗ 81. ΔΙΠ|ΙΌ ΠΟΘ ΤΟΥ ΗΓ γϑαγρ θθύνθοῃ ἀὐμθη5 δᾶ 
ϑρδτία, Το. γ. 24. 

2ὅ. πρὸς μέν-- ἴῃ {115 βϑηΐθηοθθ ἐπ οἴδιιβθα πιὲῃ μέν ἀπᾶ 
δέ 5661 Ἰηγογίθα, ΤΠῸ 56η86 15 {παὺ ὑῃοῦρη 8δῃ 1π θυ ΘΟ 6 
ὙΥ 5 ΤΙ ἀραϊηδὺ ὈΔΥθΔΥΊΔ 5, γοὺ ἴῃ ἃ αἀἼΔΥΥΘΙ Ὀαύνθοῃ 
βίαίοβ οὗ [Π6 βϑῖὴθ Ὀ]οοα {Π6 γἱοῖου 5Βῃοι]α Ὀ6 τϑϑανὺ ἴο βῃβαίῃθ 
815 5. ΠΟΙ, : 

ἐν. μέχρι νίκης---πᾶ Π0 Ταχύμου ; 566 ποίθ ο 9. 82. 

80, εἴ τις ἄρα ἠμῷ.-- 1 ΔΗΥ ομθ αἱ ταδϊηίαϊη" : εἰ ἄρα, 
ἣν ἄρατεϊΐ, αὐ]υΐεν 18 ποὶ {ἱκοῖῃ. Νοίθ ἀοιιδία ατισηιοὲ τὰ ἡμ.- 
φεσβήτει : 5ο γα πᾶγβ ἠνώρθουν οἷο. ἴγοτη ἀνορθόω, ἠνειχόμην δὰ 
ἠνεσχόμην ἴτοτη ἀνέχομαι οἴο., ΟὁΠ6 διιρτηρηῦ σοϊηρ Ὀθίοσθ δηᾶ 
ΟἿΘ αἴξζοσ [86 ρυϑροβι1οῃ. 

88. στασιασάσης- στάσις 15 πιθα οἵἨἁ ΔΗΥ 5ύγπρο]6 Ὀθύνγθθ 
ῬΘΟΡΙΘ οὗ {Π6 β581ὴη6 Τᾶ06, ΕΥ̓́Θ ΟΠ6 οὗ Β.0ῃ τηδρηϊῦααθ 85 {Π6 
ῬΘΙΟΡΟΙ 658 Ὑ87. 

8. τότε---“ΤΟΥΥΊοΥΪγ᾽, Πὖ. αὖ ἐπ6 ὑϊτη6 {πΠῸΥ αἰ 80. 

80, νικῶντες--- ἔδειξαν, “ΒΠονοα ἐμουηβοῖγοβ υἹοίουϊουβ 
οὐου᾽, δείκνυμι [αϊτο5 ἃ Ῥδυθ]ο 1016 1ηϑ θα οὗ δὴ 1πῆη1{ϊν8 60η- 
βύγοίοι ἢ; ΠΘΠῸ6 ὙΠΘΙΘ [86 Ῥδυίοῖρ16 τϑίθυβ ἴο {16 5αρ]θοῦ οὗ 
1ῃ9 τη] βθηῃηΐθῃοο 1Ὁ 15 Ῥαῦ ἴῃ {Π6 ποῖ. πὶ πουῦ ἃ ῬΤΟΠΟΌΩ : 
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οἵ, Βορῃ. Ἅ4πὲὶ. 20, δηλοῖς τι καλχαίνουσ᾽ ἔπος, “γὙο 8.6 ΟἸΘΑΙ͂Υ 
Ῥτοοᾶϊηρ ΟΥ̓ΔΥ Βοιηθίϊηρ, 110. “γοῦ ΒΠΟῪ ΟἸΘΑΥΥ ὑμαὺ γοὰ 816 
Ῥγοοαϊηρ᾽. 

Νοία {π6 τπιδ6 οὗ ἐπ ᾿τῃρουῖ. Ῥαυΐορ. νικῶντες (μοὗ νικήσαντεΞ) : 
50 ΤΊυο. 1. 108, ἐνίκων Λακεδαιμόνιοι : 14. ν. 49, παγκράτιον 
ἐνίκα. ΤῊΘ πϑαᾶρθ 15 βΌΠΘΥΔΙ, νικῷ θεϊηρ δασϊναϊθηῦ ἴο “1 81 
ΘΟΠΘΌΘΙΟΥ ̓̓ : {Π6 πι586 οὗ κρατέω, φεύγω (ἴο Ὀ6 δ 6Χ116), ἀδικέω, 
οἷο. 15 ΒΙΤΏ]ΑΥ ; οὗ, Μίδαν. 8 110. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙΥ. 

ΤῊ οπᾶ οἵ ἐπ6 Ῥϑὶορομποβίδη τγαν ; 8η [Π6 ΠΟΌ]8 ΘΠ ΔΥΙΟῸΣ 
οὗ {Π6 οἱὖγ αἰΐϑυ οἶν!] βύ} 16. 

1. τρίτος δὲ πόλεμος {Π6 5161Π|ατ οχρϑαϊ οι δηα {ΠΗ Ἰαβύ 
Ῥουϊοα οὗ [Π6 ῬΘΙΟΡο ἢ βῖδη ὙὙ81, ἔἴγοση 41 ἰο 406 8.0, 

8. πολλοὶ μέν--ἰο {π15 ΘΟΥΤΟΒΡΟΠαΒ πολλοὶ δ᾽, 1. 10, [πΠ6 1π- 
ἐουυαθαϊαίθ οἰδβθβ, οἷς βοηθ. οἷἴο., ποῦ αἴοοίπρ ὑπ6 οοπμβίχιο- 
ὑϊοῃ οὗ {88 τηϑίῃ βθῃίθηοθ. 

4, ὑπὲρ τῆς Λεοντ.-- [πα οβίθηβι 16 οαπιβθ οὗ Αὐμθηΐδη 1η- 
ἰου οΥΘ 66 1ἢ ΒΊΟΥ. ὙΠΟΥ βυϑὺ ἀθϑραίομθα ἃ 5118}} θυ ρϑαϊ οι 
ἴῃ 427, ΤΉτιο, 11. 86, διὰ τοὺς ὅρκους, “ποὺ ΡΙθδαθα δῃ διμοϊθηῦ 
Δ]ΠἸῶπιοθ᾽, 16. 

8. τούτῳ ἀπειπόντες-- -“ὈΥ ΤΟᾶΒΟΠ οὗ {115 ΠΟΥ σᾶγϑθ 1πη᾿. 
ἀπειπεῖν [πῃ ϑοα Τηθ8 5 ἰὼ “ΟΥΥ οἵ᾽, 1.6. ἴο ἤδρ, 1811, οἷο. 
1 οῃι. Μοϊα. 551, ταῦτα μὲν οὖν ἀπείποι τις ἂν, οἶμαι, θρηνῶν, “ἃ 
τηδη τηϊρηῦ Ὀθυγαῖ {11 Β6 σψὰβ {ἰοᾶ᾽; ἰα, Οοη. 1204, ἕως ἂν 
ἀπείπωσιν, ὑβρίζεσθαι ὑπάρξει, “γοὰ Μ}Ππλ Παγθ ἴο βαθηῦ ἴο 
διβϑϑτ]β {111 γΟῸΣ ἀββα]ηὐβ 816 {ϊτοα᾽, 

ΤῊΘ ργοβοηὲ ἰθη86 15. Βαρριθα ὈΥ ἀπαγορεύω: Ἰηΐν, 17. 2: 
Χο. Εᾳ. 11. 9, ἀπαγορεύω θεώμενος. ἘῸΓ ζεεξιγ6 το ἤν ΤΠπο. 
Ἰ. 121, φέροντες οὐκ ἀπεροῦσι, “ὍΠΟΥ Ὑ11 ποῦ ΡΥΟΝ ΘΔ Οὗ 
Ῥαγίηρ ὑπ ραίθ, ΤῈ6 ρεγγεοὶ 15 ἀπείρηκα : ῬΙαῦ. Ῥηαοά. 99 ν, 
ἀπείρηκα σκοπῶν : Ἐὰν, ΟΥ. 91, ἀπ. κακοῖς, “ΠδΔ5 ΒΌΠΕ ὉΠΩ͂ΘΥ 
ΟΥ115᾽ : θοτα. Οἰμηῖ]. 111. 80, ἀπειρηκότων χρήμασι, “Ππαν]ηρ [αἸ]οὰ 
ἦπι τπομοΥ". Τὸ ΜΠΠ Ρ6 βθθὴ {παῦ ἐπ6 οομδβίγιοίϊοη 15. ὙΠ ἃ 
Ῥαυ οὶ Ρ]6, οὐ ἀαξνο οαβθ, [π6 Ἰαὐίου Ῥοίηρ οἰ ἐμον {πὸ ααῦ. οἵ 16 
ἐπιδεγιιποηίαῖ, οαιι86 ἃ5 νι {πὸ Ῥχγοβθηῦ ρᾶββαρθ, οὐ ἀθῃμοίϊηρ ὑπ 

ἐπϊηρ ἐπ το]νῖο]ν {16 Τα Ἴ] πῦρ ΟΟΟΌΤΕ, 
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8. ὧν οἱ ἐχθροί-----" ἸΠΟΒΘ ΘΠΘΙΆΪΘΘ ῬΥΔΙΒ6. [Π61}Ὲ ΤΏΟΥΘ ΤΟΥ͂ 
ῬΥΠάΘΠΟΘ 81 νυ] ΟΌΥ {Π81 ΟΥΠΟΙ ΤΠ 6} 5 ἔτ] ηα5᾽, 80 Βίβα δατη, 
ὙΠΟ ΘΟΠΒΙΘΥΒ ἔπαινον ἔχειν ἴο Ὀ6 Θααἰγα]θπέ ἰο ἐπαινοῦσι, οαι {Π8 
ΘΏΘΙΟΡΎΥ οὗ μέμψιν ἃπα μομφὴν ἔχειν. ΤῊΙ5 15. 186 ΟΠ]Υ σοοᾶ 
ΒΘη86 ο 6 οχίγϑοίθα ἔγουη {μῃ6 σόοσαβ; Ραὺ ἔπ. ἔχειν Ἀ5ΌΘΙΠΥ 
ΤΩΘΔη5 “ἴο Ὀ6 Ῥγδὶβθᾶ᾽., 

11, ἐν ταῖς ναυμαχ.- αἴίον {πΠ6 αἰδβαβίγσουϑ τϑϑαϊὺ οὗ {Π6 
ΒΙΟΠΙΔη. Θσχρθαϊίοη. 6 ϑδοίϊοῃβ 5Ροκθὴ οὗ σου οογίδϊῃ 
ΟΡουδύϊοηβ δραϊηβδὺ {Π6 ῬϑΙΟρο  βίδηβ δηα τουοϊ θᾶ 8411165 1π 
412, ἀοἰδι]θα 1π ἐῃ6 ΘαΥῪ ρᾶχὺ οὗ {π6 εοἰρῃίῃ ῬοοΚκ οὗ Το. 
ΑΒ [Ώ6586 Β.ΠΟΟ6 5565 ΤΟΥ͂Θ 15] σι] Ποαηῦ, {πὸ Βα βοαπθηῦὺ υἱοίουϊθϑ 
οὗ Ογποβιβοηδ δηὰ ΑΡγάοβ (411) ἀπ οὗ Ογχζίουβ (410) 816 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἴῃ [86 ΒΡΘδ Κα 5 ταϊπα. 

18, ὃ δ᾽ εἶπον.---ὙΠΠ τοῦ πολέμον, “παὺ ροϊηὐ ἴῃ ἐπ6 ὙΔ7, 
ὙΠΙΟΠ᾽ οἴο. 

10. τολμῆσαι--- ἔπογ Ῥτουρῃῦ ἐπϑυηβοῖνοβ, πα {π6 Πρατῖ᾽, 
τιϑθα οἵ δηνίμιηρσ δρσαϊηδὺ [Π6 ρΎ͵δ1η, ΟΥ δρδιηβὺ ΟΠΘ᾽ 5 πϑύθγα. 
50 1ηἴγν, 17. 11. ἐπικηρυκεύσασθαι, “ἴο τηδ]τα οὐθυίπισοβ ἰο᾽, ἃ 
ΟΣ ΔἸ 5 566 οὗ ΘΟΠΟΙ ΠΙΘΟΥΥ ΘΟΤΩΤΗ ΠΙΟΘ 1 0η5. ΤῊὴ6 ἰγθϑῦν 
ἢ Ῥουβῖᾷ 185 σίγθη ὈΥ ΤῊσο. Υγ111. 18, Τῦ σψχὰ8 οοποϊααρᾶ ἴπ 
412, 

21, οἰομένων---80. τῶν πολεμίων : 56. 805. ὙΠ βαθ]θοῦ 
ἀπαογβίοοα: ΤΉσο, ἴγ. 8, ἀντιλεγόντων δέ, ὙΏΘΥΘ 566 ποΐθ, 
ἀπειλημμένων, 110. “οαὖ οἵ ᾽, 1.6. Ὀ]οοσΚαᾶρα ὈΥ ΟΔΙΠ] τα 85 : 
ΘΟΙΏΡ. Χρη. Ηεῖϊ. 1. 6..19, ὁ δὲ Κόνων ἐπολιορκεῖτο καὶ κατὰ γῆν καὶ 
κατὰ θάλατταν. 

28. αὐτοὶ ἐμβάντες-- Χοη, Ποῖ. 1. 6. 24, “1π6 ΑἰΉ. τπδηπρᾶ 
110 5ῃ 105, δια θυ ΚΙηρ' 811 οὗ ἂρ ἴο βεῦυθ, ὙΠ θίΠοΣ Ροπᾶ οὐ ἔγθο᾽. 

20, ἀναιρεθέντες- -“ΥϑοονοΙθα ἤρου θα 141, ΤΠ6 ουθηΐβ οὗ 
ὑμ6 Ὀαύι16 οὗ Αὐρίηυβδθ (406) ἃἂτο Κπόοστη ἴο 81]. 

27. κεῖνται ἐνθάδε- {Π15 Β.ΥΡΥΙΒΙηρ βὐαίθιηθηῦ ΤΥ ῬΟΒΕΙΟΙΥ͂ 
Ὀ6 Θχρ δἰπθα Ὀγ {Π6 δοὺ ἐμπαῦ ἔποβθ ποβθ Ῥοάϊθβ οουἹᾶ ποῦ ὍΘ 
Τουηα δα θυ 6] 6855 ἃ ὈΪΘΥ ἴῃ ἐπ6ῖγ ΠΟΠΟῸΣ δηα ἃ Ρατὺ ἴῃ {π6 
ἔΌΠ ΘΓ] ΘΘΥΘΙΠΟΠΥ : Το. 11. 84, μία δὲ κλίνη κενὴ φέρεται ἐστρω- 
μένη τῶν ἀφανῶν, οἱ ἂν μὴ εὑρεθῶσιν ἐς ἀναίρεσιν. 

852. τῇ ἡμετ. διαφορᾷ {Π6 τοΔ] οατπι56 οὗἨ [π6 ουθυ σου οὗ 
Αἰμθη5 νγὰβ μ6 αἰβαβίσουαβ ἀοίθαῦ 1πῆϊοίθα Ὁ Τιγβαμᾶθυ αὖ 
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Αδροθροίδτηϊ ἴῃ 40δ, οὗἩ ὙΏ]Ο. ΠΟ τηθη 0 15. ΠΟΥ τηϑᾶθ, ἐΠΟῸΡ} 
{86 Θομα! 05 ΟἹ. ὙΏΙΟΠ Ῥοδθθ ψγὰϑ ρυϑηΐθα 816 τοίουσθα ἴο 1 
{Π6 Ῥεριπηηρ᾽ οὐ {Π6 ποχὺ ομαρίου. 

8ὅ. καὶ ἡττήθημεν ---80, ὑφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν : ὃι ΘΟΤΊΤΉΟΉ 6]]10568 
ὙΠΏΠΘΙΘ δοῦν δα Ῥϑββῖγθ οὐοαν ἰορούμπου : Κορ 11. 858 π, ὅταν 
ἀλλήλους ἀδικώσί τε καὶ ἀδικῶνται, 56. ὑπ᾽ ἀλλήλων ; 566. ΟΥΠΕΣ 
1ηβύϑιῃηοοϑ 1. ΘΠ] Ὀδατη ὡ πα Τ)0615. 

806. ὁ οἰκεῖος πόλ.-- [6 5έσισρθ Ῥοϑύνθθῃ {Π6 αθΙΟΟΥΔΟΥ 
ὉΠ6ΟΥ ΤΉΥΘΒΥΡαΙα5 ἃ πα {πΠ6 {π|γγ ὑγυϑηΐβ, Β.0. 408, 

859, νοσῆσαι--ἃ παίθγδὶ τηθίδρ ΠΟΥ οὗ αἸβοσου 1 0η6 ῬοάΥ 
ῬΟΙΙΟ: οὗ, Ἠαΐ. γ. 28, νοσήσασα στάσι: θοΙη. αἴθ, ἘῸΪ 8ΟΥ. 
οἵ. 9. 80, ποίθ. 

42. πρὸς τοὺς ᾿Πλευσῖνι ἰπΠ6 {Π|τὺγ γοιγοα ἕο ἘΠΘΠ5Ι5 
ὙΠΘη ΤΉΤΒυ θα] π5 ΟΟοΟαρΙΘα Ῥοϑισαθθαβ; [ῃ6 Δαμογοηΐβ οὗ [Π6 
ὑμῖν του δι ηθα 1ῃ Αἰ 6Ώ5 (ἐν ἄστει). 

ἐὺ. ἔθεντο---“ 5οἰ{16α64, ογάογθᾶ ἴον ἐπουηβοῖνοθ᾽᾽,, 1.6. 60ῃ- 
ΟἸααοα : 566 114. δπα 850. ἃπα ποίθ ου Το, ἱν. 17 δηᾶ 18. 

40, ὑπ᾽ ἀλλήλων.- {ἢ τελ., οὗ, ποίθ οη ἐπαίνου ἔτυχε, 2. 4. 

ἐν. διαλλ..---“ἴο ΥϑΟΟΠΟ]6 {ποπλ ἰο Θδ0 ἢ Οὗποῦ ὈΥ 5ΠποῸἢ 
ΤΊΘΔΠ5 85 816 1 ΟἿἹ ῬΟΜΕΥ᾽, ἐν τοῖς τοιοῖσδε, “ΟΠ ἐῃ6 οὐοοδ- 
ΒΟ. Οὗ ΘΘΥΘΙΏΠΟΠΙΘ5 Π1 {Π15᾽, 

48. τοῖς κρατ. αὐτῶν- ἰΠδ σοαϑ οὗ {Π6 ἸΟΊΥΟΥ ττου]. 

ΟΗΑΡΤΈΒ ΧΥ. 

ΤΠΘ 561ῆ5}}) δι 1 οη οὗ ϑρατχία. 

8. ἱκανῶς-- πο Ἰαχίαροβιθίοι οὗὐἨ {18 ποσὰ ὙΠ κακῶς ἰ5 
ΘΧΟΘΘΑΙΏΡῚΥ ὉΡῚΥ ; ἃηα 10 15 Ῥγδοκοίθα ὈγῪ ΒΌΚΚΟΥ δηᾷ ΤιοοΥ5 ἃ 5 
ὈΘΙΠΡ ΤΏΘΥΘΙΥ ἃ 9055 ΘΧΡΙ δου οὗ οὐκ ἐνδεῶς. ΚΒ. ΠΡΑΌΤΩ 
ΠΟΥΘΥΘΙ τθύμηβ 10, γοσδυα!ηρ κακῶς παθόντες ἃ8. Ορροβοᾶ ἴο 
ἠμύναντο δια ἱκανῶς ἴο οὐκ ἐνδεώς. 

ἐδ. οὐκ ἐνδεῶς ἠμύναντο--- {ΠΟΥ γοία]αἰοᾶ τ πὸ ᾿πδᾶ6- 
αποίρ ἄθργθθ,᾽ 
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ὅ. ὡς εὖ.. οἵαν--- ον {Π6 ἀοαθ]0. τηαϊγϑοῦ Ἰ ΓΘ ΛΘ 10} οὗ 
ΕΝ Τορί. 485, συνίεθ᾽ ὃν τρόπον, ὦ ἄνδρες ᾿Αθ., ὁ Σόλων τοὺς 
νόμους, ὡς καλώς, κελεύει τιθέναι. 

6. περιελόμενοιυ---! ΒΕΓΙΡΡΙΠΡ ΑΔ ἡ ΠΚ6 θαυ 65 ἔγουη 8, ἐγ66. 
περιαιρέω, 110. “ ἴο [86 ἔτογη δτουπαᾶ᾽: Τὸ. ἴν. δ], τεῖχος περιεῖ- 
λον, Οὗ ΤΘΙΠΟΥΪ ΠΡ γΧΥ08115 ὙΓΒ1ΟῊ διγγοιπαθα 8. οἰὐγ. 

7. ἐκείνους--[Π6 ΞΡΟΔΚΟΥ 15 δὖ ἀὐποηβ, διηοηρσ ΑἰΠΘΗ 8 η5 : 
Π6 ὑπουθίουθ ο8115. Π6 αυθθκβ οὗ Ῥϑὶοροῃηθϑ5 ἐκεῖνοι ἐμ οΌΡἢ 
ποὺ Βδα Ὀθθῃ ὑπμπδὺ τηοσηθηΐ τηθηἰομθβᾶ. 

9. μήτε“ Ἑλλησι.- ἴον Ἕλλησιν μήτε πρὸς ἀλ. κιτ.λ.; ΟΥ̓́Θ58 
ἐῃ8 βρῃΐθῃοθ 15 βἰ]ηρίϊο, {5 τηθϑηΐϊησ θοίησ ὑμαῦὺ Αἰμθη5 νγᾶβ 
αοἰθυυηϊη θα ὩΘΙΓΠΟΣ ἴο Π6ΙΡ (1παϊνίαπ8}) αὐτοὶ βίαίθβ ἀρϑὶμβέ 
ΟὗΠΘ᾽ ΟὝθοκ βἰδίθβ, ΠΟΥ ({π6 ἼἸἼΟ]6 οὗ Η61185) δραϊηβδὺ 8. Ὀδτ- 
Ῥαγίδυι αἰίδοκ. 

14, ταῦτ᾽ ἔπραττον- “Ρυγϑιθᾶ ἐποῖῦ Ῥατροβο᾽: Τί. πος 
ασεϑαπὲ, ταϑαθ {815 {πρὶν οδ]θοὺ, ἀθυοίθα ἐμϑυβθνθβ ἰο {Π 15. 

ΟΗΑΡΤΈ, ΧΥΙΪ. 

ΑἸΠ6Π5 15 ἀρϑῖη ΟὈΠσΘα ἕο [8 Κ᾽ ΠΡ ΔΥΤΉ5, 85 {Π6 Ομ ρΊοα 
οὗ {π6 ρου ύϊθ5 οὗ αὐθθοθ. 

1, οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἄλλων---ΠΟΥ ἴῃ {Π6 {τη6 οὗ οὐπου τηθηἷ: {Π15 15 
ΒΘΚΚΟΥΒ ΘΟΥΤΘΟΙΟΣ 8Πη4 βοΊνοα 8 ΘΧΟΘΙ]ΘῊ ᾧ 56η56. ΤῊΘ ΤΉ 8 .1.11- 
Βουϊρὺ υϑδαϊηρ 15 οὐδὲ πολλῶν ἀνθρώπων, ὙΓΒΙΘΗ Πδ5. ὯΟ ΤηΘΔΏΪΏΡ'. 
ἰδ] δῦτη δα ΤΟΟΥΒ ΠᾶΥΘ οὐδὲ πρὸ πολλών ἐτῶν, ἴοΥ ὙΒΊΟΗ 
ἴΠ6ΓΘ 15 ΒΟΙΩΘ βρη Μ5 δα ΠοΥυ. ΟΥβεσ οομ)θούατοβ 8.6 οὐδὲ 
παλαιῶν Ἀπ οὐδὲ πολλῶν ἄνω γενεῶν. 

1 15 ἐο θ6 οὐβευυβᾶ {παὺ ϑοογαΐίθθ ΠΟῪ Ῥγοοθοᾶβ ἰο ουθηΐβ 
Βα ϑθαπρηῦ ἴο Π15 οὐχ ἀθαύῃ, ὙὙΒΙΟῊ τγὰ5 ἴῃ 999. 

2. οὐ.. λέγοιμ᾽ ἄν---[Π6 τηρϑηΐηρ 15, [πὸ βαθβθαποηῦ ουθηΐβ, 
5ῃοῦ]α Ι τοϑΙαίθ {Π 6}, σου] Β6 πὸ ἴβ165 οἱ διποϊθηῦ ἰλγηθβ᾽:; {ῃ6 
γΟΥ5 οὐ πάλαι... γεγονότα ἴογττα {Π6 Ῥτϑαϊοαΐθ οὗ τὰ μετὰ ταῦτα : 
50 ΠΙΟΟΙΒ, πηι Θηΐηι τδίογα, χιιαδ 86ηιιγίιγ,, γΟΓΕΥΥΘΉν. 

4. τῶν τε Ἑλλήνων - ["15 που] Πᾶν Ῥ66η Το] ουγθᾶ ὈΥ καὶ 
βασιλεύς, μδᾶ {Π6 τεστ]δυν οὗ οοηῃδίσποίξίομ 66 ΟὈΒογυθᾶ, αὐ 
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10 15 οῃδηρθᾶ ὈΥ 8 5]1σῃηῦ “ διηδοο]αίπου᾽, τὸ βασιλέα... ἀφικέσθαι 
Ῥοίηξ τηδᾶβ δὴ 1πηῆη1{1γ8 οἸαθα ἀθρθηαθηῦ οἢ τὸ θειότατον. 

06. περιστῆναι αὐτῷ-- Ὑ10Π ἰηΐ. οἴαιιθο: οὗ ἃ οῆϑῃηρθ οὗἉ 
“οογηϊηρ τοπηα᾿᾽ οὗ Τοσίαηθ: ΤἼπο. 1. 120, ἐς τοὐναντίον περιέστη. 

'ΤῊΒ ῬΟΥΒΊΔΗΒ, 1. ΟἸΒΥΩΔΥ αὖ {Π6 νἱἹοίουϊοιβ ΟΔΥΘΟΥ οἱ ἀρϑϑί- 
15, βασοοοοαθα ἴῃ ἴουγπρ ἃ ατθοῖδη ΟΟΠΘαθυοΥ δσαϊηβὺ 
ΠΕΡ ΤΕ,Ι 8.6. 8595, 

8, ᾿ἤ--οχοορύ᾽. ΤῊΪ5. ΟΥΤΠ Ὁ] ̓ ΟΟΟΌΥΒ. ΟἾΪΥ ΦΕΓ6 1 8Ὲ 
ϑοίτιδ] ἐς 4 ὐτὶ πσροΐνθ. 5366 ὅὅδησαυβ᾽ 5 ποίθ οἱ εἰ μὲν μηδα- 
μῶς ἄλλως... «ἀλλ᾽ ἢ, ΙΒοογ. αποῃ. 42, ὃ 1. 

8, ἀπώλλυ---ἰγ]6α ο ἀδοίγογ᾽, γγὰβ ἴου ἀρϑίσουτηρ. 

1δ. αὐτὴ βοηθ.- -ὈΓῚ ΟΡΘΗΪΥ 1οἰῖπρ {ΠπΠ6 Ἰθαραθ ἀραϊηϑὺ 
ρδτίδ. 

20. φυγάδας δὲ καὶ ἐθ.--ΟΟΠοΠ οβοαροα ἔχου ἀθροβροίϑυαϊ 
δα Ηρα ἴο Εἰγασουδβ ἴπ ΟὙΡΙῸΒ; Π6 ΤΟΙ ΘΙ 64 {Π676 ΒΟΙΏΘ ΚΘΕ78, 
"" ἢ6 88 ραὖὺ 1 οοτητηδηα οὗ [μι Ῥργβίθῃ ἢἤρθοὺ σι ῬΏΔΙΠδἃ- 
δι ΖΒ. 

28. ὑπὲρ ἸΠαρίων -- [Π6 γτοϑαϊηρ 15 1η 811] Ῥυ 11 οουτρύ, 
8.5. ὯΟ Ὑ871 ΟἹ. Ὀ6Π8}} οἵ {πΠ6 Ῥαιίδη5 15 Κπόνγῃ ἴο Βιδίοσυ. ΠΘ 
ΘΟὨἴθάθυδου ἀραϊπδὺ ϑρατγίαω Θοτηρυβθα [Ππ6 Αὐρῖνθϑ, Οου [1815 
δα ΤΉΘΡΔΏ5; ὩΔΙΊ6Β5 ὙΠΊΟΘῊ ΠδΥΘ βΊγΘη 1158 [0 γϑυΐουβ ΘΟΠ]760- 
ὕυγο5 85 ἴο {Π6 ὑγπι6 γθαάϊηρ, 11 τηϊρῃῦ δα ἔο 86 ΠΌΤΟΥ 1 
Βῃου]α βαρροϑὺ Ἱ]ερσῶν ἃ σἰνίηρ ἃ ἴΌΤΟ1016 5656 δ ηα ΤΟΒΘΙ ΠΗ 
ἸΤαρίων ἴῃ ΙΌΥΠ1. 

ΟΗΑΡΤΈΒ ΧΥΠ. 

ἩΘΥ 811165 ΒΔΟΥΙΗ͂66 {Π6 οοτητήοῦ ᾿ηὐογοϑὺ ἀμ ρ6ᾶ66 15 πδᾶσ. 

2. ἀπαγορεύοντας.---866 ποίθ οἡ 14. 8. ΤῊΘ ϑραγίδη πᾶγαὶ] 
ῬΟΥΘΙ γῶ5 ὉΠΦΌ16 ο τι ηδίαπα [Π6 αὐϑθοο- ῬΟυβΊδη Πθρὐ. 

8, ἀποστῆναι--“ἴο πὶ Παγανν, βοοθᾶθ᾽ ἔγοσα {Π6 Δ]]Π18 66, 

4. οὕσπερ πρότερον-- ΤΉ πο. γ111. ὅδ8 οσἴνοβ {Π6 ἰθυτηβ οὗ ἃ 
ἰγθαν ὈΥ ΜΠΙΟῺ {Π6 [ἃο0. σᾶγθ ἋΡ Αβίὰ ἴὸ {πὸ Ῥουβίδῃ Κίηρσ 
412 5,6. 
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ὅ. εἰ μέλλοι---85 0π6 ῥγοθ οὗ ῃϊ5 δοῃἐϊητιῖτηρ᾽ ΟἿ 811γ. 

7. τῶν μὲν ἀλ... ἐψεύσθη ---“Π6 γγχἃ8 τοϊβίϑκθη ἰη ̓; 50 15 δοί.: 
ΞΟΡΉΏ. 44). 1882, ἔψευσάς με ἐλπίδος. 

11. οὐκ ἐτολμήσαμεν ---“οοὐ] ποὺ Ὀγῖηρ ΟὔΥΒΘΙγοβ᾽᾽ {π05 ἰο 
γ]οΙαΐθ οὐἱ [66] πηρ5 οὗ ΠΟΠΟῸΣ ἃ Πα Ῥδὐγϊο 51. 

12, τό γε τῆς πόλ.--- γενναῖον διη ἐλεύθ, 5ι]θοὺ ἕο ἐστι, 
βέβαιον οἴο. Ῥγραϊοδίθ, 

14. διὰ τὸ εἶναι... “Ἑλληνες---Ῥεοοαῦθ6. τ διϑ᾽ : Ἕλληνες 
1 ΠΟΙ. Ὀθοδαβ6 {Π6 οομβυποί]ο0. 15 Θοοοχητηοαδ θα ἴο {Π6 56η56, 
85 1 ἡμεῖς ΟΥ οἱ πολῖται δὰ Ὀδοη {πΠ6 βυθ]οοῦ οὗ [Π6 τηϑῖη 56Π- 
ἴθη068 1ηδἰοδα οὗ τὸ τῆς πόλ. γεν. 

ἰδ. εἱλικρινῶς- “ῬΌγοΙν, πιὺπουῦῦ δαμϊχέτπγο᾽. εἰλικρινής 15 
ἀογιγϑα δἰὐμοὺ (1) ἴγοτη ἕλη, εἵλη, {Ππ6 βι1η 5 γϑυσηθῃ ΟΥ {πΠ6 58πΠ- 
Πρηὐ, δ ηα κρίνω, ΟΥ̓́ΤΏΟΥΘ ῬΓΟΌΔΌΙΥ (2) ἔγροιη εἴλω, ἴο 7011] (ΟΥ {π6 
Κιηαγρα εἴλῃ οὐ ἴλη -ξ σγϑα, ἐγ η1α) αα κρίνω, ἴο ἰο5ύ. ΑΘοΟΤαΙηΡ 
ἴο {Π6 ΤΟΥΤΊΘΥ αο ναί οη 10 Τ 685 “Π6]α Ἂρ δηὰ Ἰπᾶροα Ὀγ {Π68 
Β.]Ισηὐ᾽; ΔΟΟΟΥΠΙηρ ἴο {πΠ6 Ἰαύζου. {86 τηθϑηΐηρσ 15. “αἸβοου θα 
ὈΥ το] ]ηρ ΟΥ̓ 5ΠΠΠηρ᾿ ΟΥ̓ “5:64 1ηἴο βορᾶγαΐθ ρῬδιοβὶβ᾽, δηᾶ 
[86 σοχὰ 5ῃοι!α 6 νυϊίθη εἷλ. 1 [Π6 δϑρίταίθ: 566 5'[41]- 
Ῥαπτ οἡ Ῥμαεά, 00 Α, δπα δ'δηαυϑβ Οἢ ἸΒοου, Ζ2)δηιοη. 12, 8 4δ. 

1ὅ. ἹἸΠέλοπες---“ῬΕΙΟΡ565 οΥ δαχημβϑϑ οἷο. 1.6. ἔοσϑῖσῃ δᾶ- 
ΘΗ ΠΥΟΙΒ ΠΚ6 {Π6}}: οὗ, ϑψηιρ. 218 8Β, ὁρῶν αὖ Φαιδρούς, 
᾿Αγάθωνας κιτ.λ.: Πηαοραᾶν. 2209 ν, ὄχλος Γοργόνων καὶ ἸΠηγάσων. 
ΤῊΘ Ρ]Ό18] ππ5 πιϑ8θα Πδ5 οἵΐθη ἃ βίσοηρ ἐϊηρσθ οὗ οοῃζοιηρῦ, 8.5 
ΜΉΘ η ΟἸγ θη ηθϑῦγα 081158 ΠΘΥ Ὠυβραμπα Χρυσηΐδων μείλιγμα, 
ΑΘβοῃ, 44. 1480, 

Ὑγ8 ΤΔΥ ποίθ ἃ βου δῦ 5ΙΤΉ1]|ΔΥ οἶα58 τἰ86 Οὗ {πΠ6 Ῥ]Π͵Δ] ἴῃ 
Τιαὐΐη, 6.5. ον. δαί. 1. 7, 8, Θἰδοηηαβ, ΒαΥγο8, τὲ οαιῖβ Ῥγαθοιιγ- 
γεγο αἰδῖβ, ΏΘΥΘ τγ8 ΒΒ οι] 580, "ὦ 556 ηη8, α ΒΑΥΓαΒ᾽: 50 [ὰγ. 
χ. 108, φιῖΐά ΟὙα5808 φιιαᾷ ᾿οηιροῖοβ ευογίϊξ 5. “δῦ ΟΥ̓ ΕΥΘῪ ἃ 
Ῥοϊηροῖὰβ δηα ἃ ΟΥα55Ὲ5 2᾽ 

17. νόμῳ- “ΡΥ οΥαϊηδηο06 οὗ ΤἸη8η ᾿, ἴτϑαᾳ. ΟΡΡοββᾶ ἴο φύσει: 
Ατὐ. Εἰ}. 1. 8.2: βο Ηάῦ. ἰν. 89, οὐ λήγουσα εἰ μὴ νόμῳ, οὗ [86 
(Ἰ6161Υ) ροϊιἐϊοαϊ θυ ΠἀδΥῪ οὗὨ ἃ ΘΟΙ ΣΎ. 

18, αὐτοὶ “Ἑϊλληνες- “ὙΟΙῪ Οτροκβ᾽, δηα αὐθθκα ΟἾΪΥ. 
αὐτός “561{᾿ ποὺ ἸΠΟΟΙΩΓΠΊΟΗΪΥ ΤΉΘΔΠ5 ὁ ΟΥ͂ ΟΠΘ᾽ 5. 561{᾿, ΠΘΠΘΘ 
αἰοπο.: Αυ, Α6λι. ὅθ4, αὐτοὶ γάρ ἐσμεν, οἵἩ [πὸ ΑὐΠΘΗΪΔ ΙΒ ΘΗ ΠΟ 
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ἔογοίρηιθτς ΜΟΥ ἴῃ ἐπ ΟἸἿγ. 1 οομβίσ, ἽἝλ, 186. Ῥυθαϊοαίθ ἴῃ 
δσγθοιηθηὺ 1 {π6 5αθ]θοὺ οὗ οἰκοῦμεν. Νοῖίθ 1τὶ ὑπ [ΟΠ] η 
11π {86 ϑιρμδύϊο ροβιθίοη οὗ {π6 ρυϑθᾷ, καθαρόν, “ σοῃτηθ᾽, 

19, ἐντέτηκε--“ Πᾶ5 50 }ς ἄθορ ἴῃ", Ῥοσχΐ. ἰηίγ. ἔτ, ἐντήκω, 
ἴο ῬοΟῸΪ ἴῃ ὙΠ116 τηο] θα : Κορ. Εἰ. 1911, μῖσος ἐντέτηκέ μοι. 

20. ὅμως δ᾽ οὖν- δ᾽ οὖν ΟΟΥΤΟΒΡΟΠΟΑ͂Β ΟἸΟΒΘΙΥ ἴο {πΠ6 Τιδΐύ, 
σοἐογιηι δια ΤΩΔῪ ΘΘΏΘΥΆΠΥ Ὀ6 ΤΟ Παογθα “Βονθυου ᾽, Τύ 15 τιϑθᾶ, 
(1) δ5. ἴῃ {πΠ6 ργθϑθῃῦ Ῥᾶββᾶρθ, 0 γϑϑιίηιθ ὑπ ἩΔΥΤΘΕγΘ ΟΥ̓ ΤΊ 81} 
δσατη θη ΔἰΟΥ ἃ ἸΟΠΡΘΥ ΟἹ ΒΠΟΥΤΘΟΥ αἸσΥΘΒΒΙΟΙ : (2) ΤΏ ΘΥΘΙΥ ἃ 5 8 
διαγουβϑαύννθ ρϑυύιο!θ: οἵ, Αθβοῆ. 40. 1042, εἰ δ᾽ οὖν ἀνάγκη τῆσδ᾽ 
ἐπιρρέποι τύχης, ὙΠΏΘΙΘ 566 ῬΑΙΘΥ 5. ποίθ. ϑοιηθίϊηθβ το ἢπαᾶ 
8. Θ]Πρ 1 ἀϑᾶρθ οὗ εἰ δ᾽ οὖν, “1ἴ ΠΟΤΘΥΟΥ ({Π15 τη ποῦ Ὀ6)᾽: 
ΒΟΡΗ. Απὶ. 1722 : παν. Η Τρ. 508. 

ἐν. ἐμονώθημεν πάλιν-- “ γὸ 616 Ἰοῇ 8Ίομ 6 αρϑῖη ᾿ ἃ5. ΠΘῈ 
γ6 5ἰοοῦ οὖ ρδίηϑὺ Πα γῖ5 ; οὗ, 18, 19, 

28. εἰς ταὐτά, ἐξ ὧν---“ἰο {Π6 Ξᾶ1η6 βέαίθ 85 ὑπαὖ ἴῃ ΘΟ 56- 
4ΌΘΠ06 οὗ ψΠ10Π᾽, 1.6. τγ8 ΟΥΘ ρα ἀομ θα ὈΥ ΟἿ Πδτιγ] 411168. 
καὶ πρότερον, 110. ΓΟΥΤΏΘΥΥ αἶ8ο0. καί 15 {Ππ|5 τπιϑθα ἴῃ ΘΟΙΏΡ811- 
ΒΟΤΒ 50 ἔΥΘΟΙΥ ὑπδὺ 1 15 οἴδθη αἰ Ποα]ῦ ἴο ρῖνθ δὴ Θαπίγαϊθηῦ γθη- 
ἀουϊηρ. 

24, σὺν θεῷ-- “10 Πδανυθη 5. ὈΙοσβίηρσ ᾽: ἀὐ, γεβρ. 108: 
ἀλλ᾽ ὅμως ἀπωσόμεσθα ξὺν θεοῖς πρὸς ἑσπέραν. Νοίθ ὑπεὺ σύν 15 πιοῦ 
ΘΟΙΏΤΠΟΙΪΥ τι56α ὈΥ ὑ8μ6 Ὀθβῦ ΡῬυοβθ διαύμουβ Θχοθρῦ 1 ΒΌΘἢ ῬΏΥ 565 
8.5. 0815. 

ἐὺ. ἄμεινον... ἐθέμεθα --τοἴοητϊηρ, ἰο [Π6 “Ῥϑδοθ οἵ Δηίϑ]οῖαβ᾽ 
οΟμΟΙ θα 1η 8.0. 987. Τὸ νὰβ ὑπ6 σχουῦῖ οὗ ϑραγία, ᾿πμᾶ ΟὨΪΥ͂ 
ϑραγία ραϊηθα Ποηοῖ ΟΥ Δαναηΐαρθ ἴσου 1. ΤΠῸ αὐθοκ οἰδίθ5 
ἴπ Αϑῖίωδ ὙΟΥΘ Β8ουΠορα, δηα ἐπ6 ἔγαϊ5 οὐἠἨ {π6 Ἰοὴρ βίστισοϊθ 
Ὑ ΒΙΘῊ ὑπ ΟΥ̓ 5 Πδα τηϑἱ ἰδ "θα ἀραϊηβὺ ῬΘυβῖδ ΘΙ ΘΟΤΩ] οἰ ν 
ἀοδίσουθα Τὴ οὐδίου ΤΏΘΥΘΙΥ͂ Ῥοϊηΐβ οαὐ ὑπαῦ Αὐμθηβ ἔατρᾶ 
Ῥούδου ὑΠδη γηϊρηὐ παν Πρρομθα. ὥρθακίηρ οὗ {Π6 βϑτηθ ρῬθ868 
Τοιηοβύμοηθβ, Απᾶγοί. ὅθ98, Βα γ75 εἰρήνης ἐτύχετε ὁποίας τινὸς 
ἐβούλεσθε, ἃ5 1 7π6 ΑὐΠΘμΙδηβ πᾶ αἀἰούα θα ἰθυγὴβ ἐο ὑποὶν ἔοθ5. 

2ὅ. τὰς ἡμετ. ἀποικίας-- ΤιοΙΠ05, ΠΉΡΥΟΒ δ ΞΟΥΤΟΒ ὝΘΥΘ 
γτοίαϊπηθα Ὁ. ΑΥΠ 65. 

20. οὕτως ἀγαπητῶς τὸ ἀοιθὺ {Π6 Τιαοοἄδουη Δ 5 ὙὙΘΥΘ 
ὙΘΑΥΥ ΟὗἨ {Π6 νῶν, δηῃὰ δὰ ο οοῃοὶθ ρθᾷοθ, Θβρθοί 8]. οὴ 
δαγεαηὐαρθοιιβ ἔθ 118, 
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28, ἐν Κορίνθῳ --αἴξον {πὸ ϑ'ρατνίϑῃ υἱοίουυ δὖ Οογομεῖδ (8.6. 
994) π6 σὰ Ὀούνγθθῃ ὥὅρατία δπα [Π6 8116 ΘΟΙ  ΘΟΥ̓ΘΟΥ τγ85 
ΟΔΥΥΪΘα ΟἹ ΤΟΥ {Π6 τηοϑὺ ἴῃ {Π6 ἰουυϊ το οὗ ΟοὐἹηΐῃ, ΤιϑοΠαδιῆι, 
186 Ὗ. ρΡοτύ οἵ Οουϊηθῃ, τγὰϑ Ὀοίσασγθα ἰο {π6 Τιϑοραϑου  οἾ81}5 
ὈΥ ἃ ΟοὐἹη 181) Ῥατίγν, Χθη. Ηεϊ. ἵν. 4. 

80. ἐκβαλόντες --τοΐοιυϊηρ ἰο ἐπ Πᾶνδ] σνἱοΐουυ οὗ Οπΐᾶοβ 
σϑϊπθα Ὁ. Οοποη 8πα ῬΗΔΥμ δ Όθ ΖΒ 1 Β.Ο. 594, ΙΘῊ ἀοβέγογοα 
1ῃ68 ὥϑραγίδῃ ΒΕΡΥΘΙΏΒΟΥ δὖ 5608. 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΧΎΙΠ. 

ΤΉΘΘΞ6 8716 {ῃ6 ἀθθᾶβ οἵ γοῦν ζαύμουβ. ΤΉΏΘΥ 0811 Οἢ γοι, 
{Π θῖν 5ΒΟη8, ἴο ἐγϑϑα 1 ὑμὶν βίβθρϑ. 

1. τὰ μὲν δή---“(Π656 ἐπθῃ ἃγὸ ἐπ6 ἀθϑᾶβ᾽. Τῇ βθῃΐθηοθ 
ΘΟΠΟΙἄθ5 1 ὑσσο ΔΡΡΟΒΙ 1008] οΟἸδτιβθβ, τὰ μὲν εἰρ. πολλὰ (56. 
ὄντα) ...τὰ δὲ ὑπολ. κ.τ.λ. 

0. μεμνημένους... πάντ᾽ ἄνδρα--[ΠΠ6 Ῥ]ΌΤΑ] Βα] οὐ μεμν. 15 
ΤΟ ΒΟΙγϑα 1ηΐο [Π6 αἰβυσι θυ γ6 5 Ί]ΔΥ πάντ᾽ ἄνδρα, ἃ Θοῃδίγαο- 
ΦΙΟῚ ὙΟΥΥῪ ΘΟΥΤΊΟΙ ὙΠ ἕκαστος. ΟΥ̓ 6 Πᾶν [Π6 581η6 σοῃβίσ πο] 0 
1ὴ Τιδύϊη ὙΠ αιΐβαιιο, 6.5. Το. Ητβὲ. Ἰ. 44, ἱποτεραηί,...ϑιυνίηι 
χιΐίξαιιο Πασίίίιην αἰλὶ οὐἱοοίαπέ68. 

7. ὥσπερ ἐν πολέμῳ- 116 ΞοΙάϊοτ5. Ἔχπουξϊηρ ἐμεὶσ θοτη- 
γϑᾶθϑ : {Π6 γϑϑὺ οὗ {Π6 βθηΐθῃοθ 15 τηθίδ  ΒΟΥΙΟΘΠΠΥ ΘΧΡυθββθαᾶ ἴῃ 
ΤῊ τα ἰδησαδρθ. 

8, μὴ λείπειν τὴν τάξιν-- ποὺ ἰο ἀοδοτὺ {Π6 ρΡοβὺ᾽: οἵ. 
Ῥρηη. Ὧ6 ἰ]ιοά. Ὁ. 200, ΠΘΥΘ. ἢ ΘΟΙΡ ΔΥῸ 15 ἀγάπῃ οαὖ Ρ6- 
ἔνθ {π6 ἀπί]65 οὗ οἰὐΖθηβ θᾶ {πὸ ἀπί65 οὗ βοι 16 }Ρ, τὴν ὑπὸ 
τῶν προγόνων τάξιν ἐν τῇ πολιτείᾳ παραδεδομένην λείποντας : 50 
Θϑοογαῖθβ γϑίαβθβ ἴο ἀθβουῦ {Π6 ροβὺ ἴῃ ΜΒΪΟΩ Π6 σοῦβ ἨδΥθ 
βὐαιοπθα Πΐμη, Ῥ]αύ. Α4ροϊ. 28 π, δεινὰ ἂν εἴην εἰργασμένος εἰ... 
τοῦ θεοῦ τάττοντος...λίποιμι τὴν τάξιν. θα Πᾶγνθ π6 βυῤϑβύ. 
λιποταξία, “ἀαβουίίοπ᾽, θα. Δ͵]οἱά. ὅθ8: οὗ, λιποταξίου γραφή. 

9. κακῇ οοπαγάϊοθ: Αθβοῃ. ϑερέ. 6106, οὐχ ὡς ἄθυμον 
οὐδὲ λήματος κακῇ. κακία δια κακός 816 τιϑθα 1ῃ {Π6 5ΆΤῚΘ 5686: 
Ογϊίο, 45 Ἐ, κακίᾳ τινὶ καὶ ἀνανδρίᾳ : ρου. 11, γὙ111. 168, Ἕκτωρ σε 
κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φήσει. 
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11, λοιπῴῳ---“ἑαὐαχο᾽, 1. Τουηδϊηἶηρ; 50 τὸ λοιπόν, “ΤΟΥ [86 
Γαΐατο᾽: ἄλλος οὐ ῃ9 οὐμοὺ Ππδηα δἰτηοβὺ ᾿ΠΥΘΤΊΘΌΙΥ τγϑΐουβ ἴο 
Ῥαβὺ {Ππη6: 6.5. Ῥοτη. Γιορὲ. 4601, παρὰ δ᾽ ὑμῖν ἀδεῶς ἃ ἂν λάβῃ 
τις ἔχειν ὑπῆρχε τὸν γοῦν ἄλλον χρόνον, “1Ἰῃ ὙΟῸΥ ΟἸΤΥ Πδίθρυου 8, 
Τῆδ) Πᾶ5. ΟΠΟΘ γϑοθϊγθα Π6 τπϑεὦ αὐ απῃ τΤαία ἴο Ὀ6 «ον ἰο 
Κοαρ᾽. [1}ὼ {115 Ῥϑβδϑᾶβθ, 1 ὙΠ1ΟῊ {Π6 ΒΡΘΘΚΘΙ 15 αἸβοιββιηρ 8 
ΟΒδηρα οὗ ἐπθ Ἰατβ ῸΥ Υοδυαϊηρ Τα Ό]10 ΒΟΥΎΙΟΘΒ, Π6 ΤηΔ]Γ65 8 
ΤὨθίουο881 ομδηρα οὗ οοπδίγποίίοη, δηα 1ηβίοδα οὗ βδυῖηρ ἔχειν 
ὑπάρχει, ἰΒΤΟΥ͂Β {Π6 Βθῃύθῃμοθ 1ηΐο 1Π6 ᾿τηροτγίθοῦ ἔοστη. Ὑ8 
ΠᾶΥ6 81 ΘΧοθρ ϊο ἴῃ Το. “πάτγοί. δ94, τοῦτον δὲ πειράσομαι 
καὶ νῦν καὶ τὸν ἄλλον ἅπαντα ἀμύνεσθαι χρόνον, ΏΘΤΘ {Π6 τιθαηΐηρ 
15. ῬΙΔΙΏΪΥ “ἴον {Π6 Γαύαχοθ᾽. 

18, δίκαιός εἰμι -- δίκαιόν ἐστί μοι, “1 ἃτὴὰ Ῥοππᾶ 1 π5ὐ1ο6᾽. 

1δὅ. εἴ τι πάσχοιεν--- “1 ο856 ΔΗ Πϊησ ΠΔρΡοη Θά ἐο ἐποηλ᾽, 
8 611-ΚΉ Οὐ ΘΕ ΡΠΒΙ 57, τ 8 11 “1ἢ ΤΠΘΥ 1611: 5ο ΤἼσο. ἰν. 
58, ὁ ἐφῃρημένος ἄρχειν, εἴ τι ἐκεῖνοι πάσχοιεν : οἵ, Οἷο, Τιιδς. 1. 
48. 104, ΑπδχϑροΥδ8... απο θρτι5 συϑ]]οῖημθ ΟἸδΖοιηθηδθ ἴῃ 
Ῥαύσϊδυη, δὲ φιϊὰ οἱ ασοϊ αἰ586ὲ, εταΐοτυϊ οἴο, Νοίθ ἐπαῦ 1 βοπίθηοθσ 
ΒΌΘΙ 8.5 815, Υϑίουυιηρ 1ἢ ογαίϊίο οὐϊίχια ἴο Ῥαβὺ {ΐτη6, εἰ τ ἢ {Π6 
ορίαϊζῖυ6 οἴϊθῃ τϑρυθϑθηΐβ ἤν ὙΠ {π6 ϑιθ)ιποίίυο ἴτὶ ογαῖϊο 
αἰτοοία. ΤΒὰβ 1 ἘΠ ΡΊΒ, 85. “1 Μ1]Π σο᾽ Ῥϑθοοῖηθϑ “Π6 βδίᾷ 16 
ιὐοιιϊᾷ σο᾽, 80 ἴθ ΘΟ δ ηαἃ “1ἴ δηγίπησ ΠΔΡΡΘΙ (1. 6. 5181] 
ΠΔΡΡ6}), Ὧο 5ο᾽ ὈθθοΟη05 “πὸ ἰο]α τι8 ἴο ἃο 5ο 1ἢ δηγθῃΐηρ 
Ππαρρεποά". 

17. λαβόντες δύναμιν -- “1 Π6 ῬΟΥΤΟΥ 616 σταηίοᾶ᾽. 

18. ἀκούειν ἐκ. ἃ ἄν-- ἰΠ6 (γιοῦ τοι] οομβύσ, τ ἢ 
ὙΟΙῸΒ οὗ Πρδυῖηρ, 800. οὗἨ ἐπίῃ Πποαγά θὰ θη. οὗ ῬεΥδοη, 7γοηὶ 
τὐποην τὺ 15 Βρατγά: Ηοτη. Οά. χῖϊ. 889, ταῦτα δ᾽ ἐγὼν ἤκουσα 
ἘΡΉΜΩΝ ηὐκόμοιο. 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΧΤΙΧ, 

 Οὐσγαβθ δηα γἱγύπθ ἃὺθ ἐῃ8 ΟΠ]Ὺ ὑγὰθ δ πα Ἰαβύϊηρ, ῬΟΒ5568- 
ΒΙΟΉΒ. 

6. ἀβίωτον εἶναι---“11{8 15 ποῦ σου Πἰνιησ᾽: 50 ΓΤ (6. 920 Β, 
ἃς ἀβ. ζῆν κεκτημένῳ: 4180 ὙΠῸ βίος, Τ)Θμι: Δοῖά. ὅδ, ἀβ. ᾧετ᾽ 
ἔσεσθαι τὸν βίον αὑτῷ. 
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8. τελευτήσαντι---“Δἴζοσ 815 ἀθαῦῃ᾽", δα ρα 1 δσρδηδίϊοη 
οὗ ὑπὸ γῆς. 

9, ἐάν τι καὶ ἀλλο .---ἴοΥ {Π15 ΙαἸΙογηδίϊο π56 οὗ καί οἵ, Μεαᾶγ. 
8. 228. 

10. μετ᾽ ἀρετῆς-- 178] 1}658, ΙΠΘΉΪΥ οουτᾶσθ᾽; αὖ ἴῃ 1, 18 
“ἰσχία θ᾽ 1 ΘΘΏΘΙΔΙ. 

ἐῦ. τούτου λειπόμενα---“[4111πῸὺ΄ ἴῃ ἐΠ15᾽, 560, ἐπ6 ἀεί οἵ 
ΤΩΘΏΪΥ ὈΓΔΥΘΥΥ : ὕΠπ6 ΠΘαΐου ῬΥΟΠΟῸ οΟἴθη {Πὰ5 ἔθ 65 {Π6 Ρ]868 
οὗ δὴ δρβίγαοῦ πόοὰη οἵ αἰΠογθαὺ σοηαθυ. ἘῸΥ ἃ 5ΙΤΉ118Υ 186 οὗ 
[6 16]. 566 ῃοίΐθ οἡ 18. 4. 

18, πανουργία---“ ΚΠΔΥΘΥΥ, ΤαΒοΔ γ᾽: ΟἿο. ἄς ΟΠ. 1. 19, 
δοϊοηιίία 4ιιας 68ὲ γοημιοίῳ α τιιδέϊίία, οαἰϊαϊίαβ γροΐζιιβ σιιαην 
βαρϊογίΐα 65 αρρεϊϊαπάα. “Δῖοτο 1ηΐθ]]θοῦ", βαγ5 115 Ἠδ76, 
615 85 Βαγυα-Ππϑαυϊθα δηα 85 πεαγὺ- Πα ἀθη]ηρ᾽ ἃ5 ΤΠΘΥ6 56η86; δηα 
ἴΠ6 απΐοη οὗ {86 το, θη ἀποοηίγο! θα ὈΥ {Π8 ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΘ, 
80 σπιύμοιὺ {86 βοίθηϊηρσ, ρατιγιηρ ᾿ῇἤθπθηοοσ οὗ {Π6 τῆσδ] 
αἰ θού! 05, 15. 811 ὑΠπαὖ 15 τϑαπιβιύθ ἕο ρυοᾶπορ ἐπ6 αἰ Ό011081 1468] 
οὗ οὐ παίασθ᾽ (σι ιιο5565 αὐ Τγιι ἢ). 

19, διὰ παντὸς πᾶσαν πάντως- [6 τοϊξογαίθα ἔοστηβ οὗ 
πᾶς δῖγθ ἃ 660 δ Ρἢ8515 ἴο {Π15 ᾿τηραββι οηθα ἃρη0θ81. 800. 1ηἴὉ. 
21,29, πᾶσαν πάντων παρὰ πάντα τὸν χρύνον. 

20. μάλιστα μέν.---“ ἴῃ {π6 ἢγπὺ Ρ]δοθ᾽, “1 ῬΟΒΒ116᾽, οὗ {Π6 
δοβὲ οοἰιγ86; εἰ ὃὲ μή ρίνο5 {Π8 πεωὲ δεβέ : Ἴουη. Ποία. δθ4, 
μάλιστα μὲν θάνατος, εἰ δὲ μὴ, πάντα τὰ ὄντα ἀφέλεσθαι, “[Π6 
Ῥοϑδὺ ῬθῃΔΙΟΥ ΤῸ 50 ἢ ἃ τηϑη 15 ἀθαίῃ, {10 ποχὺ θοϑὺ {88 ἔου- 
ζειύατα οἵ 811 Π15 Ῥυόροσίγ᾽.. 

24. παρασκευάσαισθε-- πῖ  Γαὐ. Ῥδυίϊοῖρίθ: ΤΏσο. τ. 8, 
τέχνῃ δὲ παρεσκευάζετο ἐπιθησόμενος, “Π6 Ττηϑι6 Π15 αΙἸΒΡΟΒΙ ΟΙΒ 
ἴο αὐΐδοκ {πμ6 ἴοβ ὈΥ βὐταίασθιη , παρασκευάζομαι ὙΘΥΥ ΘΟΙ- 
ΤΏΟΠΪΥ ἰδ κα5 ἔα. Ῥαγίϊοῖρ. σι ὡς; 8150 1ηἴ. 1 ΟΥ πΙποαῦ 
ὥστε; δια ῬΥΘΡοβιύοηδ] οομβίγποί 8 ἐπί, ὡς ἐπί, οἷα. 

2. καταχρησόμενοι---“ἴο 186 Ρ᾿ ΟΥ̓́Ππιΐδιιδο᾽; ΠΚῸ Τιαΐ, 
αδιιίογ, 

20. οἰομένῳ τὶ εἶναι---“ [ΙΗ] ησ, Πϊτη56 1 το 6 βοτηθυμαί᾽. 
ΤῊΘ [0] ονηρ 15 ἔγοιῃ Τὐἰσηὐζοοῦ ΒΒ ποίθ οἡ Ὁ]. 11. θ, τῶν 
δοκούντων εἶναι τι, “ἐΐποδ6 τὐἰὸ αγὲ ἰοοκοά πρ ἰο α8 ατογίεϊ 68", 
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ΕΤῊΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΉ 15 ΒΟΠΊΘΟΤη65 56 1 ἃ ἀθρΥ οὐ ΤΑΥ͂ 85 ἴῃ 
ῬΙαύ. 4ροϊ. 41 π, ἐὰν δοκῶσί τι εἶναι μηδὲν ὄντες : Επι Πηα. 808 Ο, 
τῶν σεμνῶν δὴ καὶ δοκούντων τι εἶναι οὐδὲν ὑμῖν μέλει : ὁοτηρ. 68]. 
Υἱ. 8, εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναι τι μηδὲν ὦν. ΤΏ6 οχϑοῦ 5Πη866 οὗ 
Ταθϑηϊηρ ὙΠΙΟΩ 10 ὈΘΔΥΒ τησιϑὺ ΔΙγαγ5 θ6 ἀδίουσηϊηθα ὃν [Π6 
οοπίοχὺύ᾽, Ηρτθ ὖ 15 ἀδρυθοίϊδίουυ οὗ ποθ ΠΟ ρυ146 {Π6π|- 
ΒΘΙΥ65 ΟἹ ἃ ΠΟΠΟΥΆΡ16 ΠδΙη6 πΙπουύ τηουῦ οἵ ὑπο ὶνῦ οὐ. τις 185 
πιϑοᾷ 1 {Π6 5816 Ὑγ8γ, 6.5. Εἰαν, Ε|. 939, ηὔχεις τις εἶναι : 50 1 
1ιαὖ. αἰϊχιι5, αἰϊχιϊά ; Οἷο. αὦ Αἰ. ἨΙ, 1δ, εὖ πιὸ υεἰὶς 6886 
αἰϊᾳιιοηι: Τὰν. 1. 714, 8ὶ υἱβ 6586 αἰϊχιιία, 

217. τιμ. μὴ δι ἑαυτόν---οἵ, Ταγ. Ὑ11]. 74--Τὸ 
ἐ6 οσοηϑδεγὶ ἴαιιαια ἐιιοΥϊ, 

Ῥογιϊοο, ποϊιιογΐηι 815 αὐὐ τυὐ]υϊ ρ86. Κιέιγας 
ἰαιιαϊ8 α7α8. ηυϊδογιίην 681 αἰϊογιην ἱποιιηιῦοῦα ξαηϊας. 

28, εἶναι...τιμάς---“ἐπαὺ [Π6 16 5ποι]α θ6 ποπουγβ᾽: {π0 πουϑ 
εἶναι τιμὰς γονέων ({Π6 Θχ᾿βίθηοθ οὗ ΠΟΙΠΟΙΙ15) ἕουτι {πὸ βαδ)θοῦ οὗἉ 
{Π6 βοηΐθῃοθ, καλὸς θησ. (56. ἐστί) Ῥοΐηρ {π6 φγϑάϊοαΐθ, ὅ5[81]- 
Ῥϑαμη ΘΟΙΏΡΘΥΘ5 Εἰατ. 2164. 145, τί δέ μοι ζῆν ἔτι κέρδος ; “Ποὺ 
δϑῖῃι 15 ἑαυ μου 118 ἴο τη 69 ΤΟΟΥ 5 ἈΠ ΘΟΘΒΒΔ ΠΥ δἰἐουθα καλὸς θησ. 
Ἰηΐο {π6 δοοιϑαίνθ, τηβκίηρ {π6 ΠΟ]6 ἃ βθηΐθηοθ ἴῃ ογαίϊο 
οδιίφιια ἀορομαθηῦ οα {Ππ6 βθ86 ΒΌΡΡΙΠΘα ἔγοιη γνόντας, 

80, καὶ χρ. καὶ τιμ.--ἷ8 ΒΘ Οἰξ]61....οΥγ, αἰἸβ) πού το ]Ὺ: 
ἐμ αὐσϑοὶς Ἰάϊοτη οι ἢ 851Ζ65 {π6 ἔαού {παὖ δοέϊι ἃγ6 αἰβουθα 16, 
Ῥαὺ πιϊπουῦῦ ᾿τρ γίηρ ἐμπαὺ θού ΒᾶΡρθα ἰοσοίμου : 80 τε... καί 
1ηἴγ, 1. 82, δηᾶ οἴΐοῃ. 

82, ἀπορίᾳ. -“ἔτοτῃ ᾿Ιδοκ᾽; α΄. οἵ {π6 ἐγδέγιηιοπίαϊ, σατιδ6. 
ἰδίων αὑτοῦ, “οἵ ομθ᾽5 οὐπ᾽: ΤΙῦ. ἱ. 12, ἴδιος αὐτῶν προφήτης, 
ἐβ, Ῥτορμοῦ οὗ {πο οὐη᾿. ἴδιος ἴῃ ΟἸα551081 ΟὝθοκ 15 ΔΙ να 5 
ΟΡΡοΒββᾶ ἴῃ β56η86 δἰὕπου ἰο ἀλλότριος (45 ΠΘΙΘ) ΟΥ̓ ἴο κοινός ; ἴῃ 
Ἰαΐου αὐθοῖκ 10 βοιῃθύϊτηθβ 15. ΤΠΘΙΘΙΥ Θατπγαϊθηῦ ἰο διι8. ἘῸΥ 
οοπδύσπουίοῃ οὗ ρθη. οὐ {Π6 ῬΘΥΒΟΤ 8] ῬΙΌΠ σα ἴῃ ΔΡΡΟΒΙ 1ο ἰο ἃ 
ῬΟΒΒΘΒΒΙΥΘ ῬΤΌΠΟη 566 Μίδαν. 8 07. ΤῊΘ βϑπη6 οομβίγαποίϊοῃ 15 
ΘΟΙΏΤΠΟΙ ἴῃ Τιδύϊπ ἸῈ ηϊδιι8, ἐτιιι8 οἷο., οἵ, Οἵο, 46 Οἤ,, 1. 88. 119, 
αὦ 5ιιαηι οιιιδαιι παϊζιγαηι, “ἴο ΘΔ ΘΟ ΟΠΘ᾽ 5 οὐσῃ παύατθ᾽. 

89, ἐάν... ἐπιτηδεύσητε--ἐάν, ὅταν οἷο. ὙΠῸ ΔΟΥ. 5110]. ΞΞ δὲ 
ΜῈ βοοομαᾶ ἔαΐασο ἴῃ Τί], 

ἐὺ. φίλοι παρὰ φίλους -- ΤΙΟΩΥ 5 ΟΟΠΊΡΑΤΟ5 Γοη9. 140 1, ἐκ- 
πομπὴ ἀποικιῶν φίλη γιγνομένη παρὰ φίλων: ἐδ. 91 Ὁ, τὸν 
βουλόμενον ἐρανίζειν φίλον παρὰ φίλοις : ἴοΥ οὗν ᾿μπβίϑμοθϑ οὗ 
7αχίαροβιίίοιι 500 ΘΟ ΚΘ. 5 ποίρ, 
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84. ἡ προσήκουσα μοῖρα-- ἴῃ 56 1η6 ῬΏΤΒΒ6 15 πϑοᾶ Ῥῇαοά. 
118 π, δα 1, εσ4. 909 Εἰ :1ἢ Ῥοΐῃ Ῥδβϑᾶρσοβ 1ὖ τηθϑῇϑ πΠ6 “απ 
Ῥογέϊομ᾽ ΟἹ ατραγὰ Ὁ ΜΟΙ. 500]5 δ 1.8 δββίρῃθα ἐπϑῖν Εὖ ΠΔΡ]- 
ἰδίϊοιι αἴΐοσ ἀθαῖῃ. ΤῊΘ β8τὴ6 τηθϑηϊηρ τητιϑὺ 6 οΊγθη ΠΘΙΘ; 
Ἐποῦρῃ Ῥοία ἰβ!!θαῦχη δα ΒΘΚΚΟΥ ΤΟ]]ΟνΥ ΤΟΥ 1Π τοπᾶθτίης 
1ὖ πιογεϊβ οἱγοιηιϊοσιιέϊο, “ὃ ῬΘΥΙΡΏΤΘΒΙΒ ἴου ἀθαῃ᾽. 

86. εὐμένως --“ Μ11] σῖγα γοῖι Κα ]Υ πϑ]οοτηθ᾽; 80 το ὅ4 σα, 
οἱ ἐν “Αἰδου νόμοι οὐκ εὐμ. σε ὑποδέξονται. εὐμενής 15 ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ͂ 
αϑθα οἵ Π6 ἔδυουτ οἱ αἰνιηθ δα ΒΌΡΟΥ υτηϑ ῬΟΥΤΘΙ5. ; 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧ. 

Το ποὺ ΒΟΙΤΟῪ ΟΥ̓́ΟΥ ΤΠΟᾺ : Ραὺ 6 βίγσοῃρ δῃᾷ ἰσθ, Τῃ6. 
ΟἿ Μ11 Ρ6 ὑσὰθ ἴο γοα. 

8. μὴ ξυνοδύρεσθαι--ἀοροπμασηΐ ΟΠ χρή, ἃ5 15 ΒΠοτΙ. Ὁ {π6 
οοπίοχίύ. 

14, μὴ ἡμ.. εἶναι---“ΟἸΠΠΘΥ {πα ΠΟΥ͂ ἃ1τ6 ῃοῦ ἐγ} ΟἿ" 
Ξ “ν ἐρ πτυιὶ Ποῖη. Ὀβοδῖιβ8 1Ὁ θ6]ο 5 ἴο {π6 βιιθ]θοὺ οὗ {Π8 
Βθῃΐθηοθ. 

ἐδ. ἢ ἡμῶν- ΟΥ ἐπαὺ γ δῖ Ὀ6]164 ὈΥ͂ {πο88 ψἼἼΟ Ῥυδῖβθ. 
π᾿: Κορ. 591 ν, οἷα νῦν καταψεύδονται αὐτῶν, οἱ {886 [8156 
Ἰοσϑηᾶβ δροιῦ Ποτοθβ δηα ἀθιηϊσοαβ. 

1ὅ, χρὴ δὲ οὐδέτερα---50. γίγνεσθαι : ἴΠ8 τη ἢ ἰ γ8 15 οὔθη 
{8τ|5 ΒαΡΡ θα ἔγτου {π6 οοπίαχὺ: Ηρ). 11. χυϊ. 721, τίπτε μάχης 
ἀποπαύεαι; οὐδέ τί σε χρή, “ΜΓ ὩΥ αἀοϑῦ ΠΟ ΟΘ8868 ἔγοια Βαἐ{16 Ὁ Ὧξ 
ποῦ τὶρηῦ ([ο ο6886)᾽. 

16. ἔργῳ---ἰο Ὀ6 [Δ Κοη τ ἐπαιν. εἶναι. ἔργῳ 15 ΟΡροΒΘᾶ 1 
56η58 [0 λόγῳ ; ΠΕΙΘ 1 15 οοηὐταβίθα τιν [Π6 γυῦθδ] Θα]οΟρΊ 65 οὗ 
[Π6 οΥϑίουβ. 

ἐν. φαινομένους-- “ΙΓ ὄντας: ποία {π6 αΙἰβεμπηοίϊοι Ὀούνγθοι 
φαίνομαι εἶναι, 1 ΔΡῬΌΘΔΥ ἰο ὃ6, δια φαίνομαι ὦν, 1 ΔΡῬΌῬΘΔΥ δεΐπῳ, 
1.6. 1 πιατιϊ {65} απι. ΤῊ διαρμδίϊο οδάθηοθ οὗ [η6 ο]]ο]ηρ, 
γα 5 15 ἴο Ρ6 ορβογυβθᾶ, δῃα 086 ἀοΌὉ]6 1υχία- Ῥοβιίοη τῷ ὄντι... 
ὄντας---ἄνδρας ἀνδρῶν : οἵ, Βαργ. 19. 58, φίλοι παρὰ φίλους. ΤΙΟΘΥΒ 
οἰὐθα Πόσο. θ9ὅ0 Α, καινοτομίας ἀλλήλοις ἐμποιούντων ξένων ξένοις τ᾿ 
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Ροϊιὶς. 808 ο, μεγίστους δὲ ὄντας μιμητὰς καὶ γόητας μεγίστους 
γίγνεσθαι τῶν σοφιστῶν σοφιστάς. ΟἾἾΠΟΙ ἰπδίθῃμοο5 ΒΠΔΥ ὉΘ 
Τουηα ἴῃ ΒΘ ΚΟΥ 5 ηοίθ. 

18, τὸ μηδὲν ἄγαν-- “{{16 (τ γ611-Ἰτποντη βαγιηρ) Νοὐπίηᾳ ἰοο 
ηιις],᾿. Τὰ [815 βθῃΐθηοθ τὸ μ. ἄγ. 15 0Π6 5αθ]θοῦ, πάλ. λεγ. ὈΘΙηΡ 
Ῥυϑαϊοαΐβ ἴῃ δρροβιύίοῃ ὑμουθσῃ. Νοίθ {Π6 τπι58 οὐ {86 ργθϑϑηΐ 
λεγόμενον δια λέγεσθαι οὗ ἃ ουγγοηὲ δαμψίπ : 80 ἴγθα. τὸ λεγό- 
μενον, αϑθα Δαν 18}}ν, αϑ ἐπα δαμψίηῃ 9068. 

0. μηδὲν ἄγαν .--ῬΥΟΠΙΙζγ6 : Τὺ. π6 χιϊά πἴηιϊδ. ΤῊΪΚ5 
ΒΆΣΙΏΡ 15 ΘΟΤΩΤΠΟΏΪΥ δἰἰσιθαίοα ἰο ΟΠ] οη οὗ ᾿δοραδθιηθῃ. ΤῊΘ 
Το] ονῖηρ 15 {ῃ6 δοοουηῦ σίνθη ΡΥ Ρ]αΐο, Ῥγοίαφ. 848 8: οὗτοι 
(([886 ϑὅδνθῃ 38.565) καὶ κοινῇ ξυνελθόντες ἀπαρχὴν τῆς σοφίας 
ἀνέθεσαν τῷ ᾿Απόλλωνι εἰς τὸν νεὼν τὸν ἐν Δελῴοῖς, γράψαντες 
ταῦτα ἃ δὴ πάντες ὑμνοῦσι, γνῶθι σαυτὸν καὶ μηδὲν ἄγαν. 66 
δία] Δ αγ 5 ἃπα Ὑαγῦθ᾽ 5 ποΐθϑ οα. {Π6 ρᾶβϑβᾶβθ. ὅὅ''ὑοῇ ΒΆΣΠΡΒ 
Ὑ6ΙΘ ΟΠαγϑούοσιϑῦϊο οὐ {Π6 ροθὺβ 8π4 ΡΠ] ΟΒΟΡΠοΥ5 οὗ ἐπα βἰχίῃ 
ΟΘΗ ΌΤΥ Β.5. ἘῸΓ ὅπ6 ὥϑυβθη ϑὅ'8ϑθβ οουῦρατθ ατοίθ᾽β Πίβέονῃ οὗ 
ἄτεεοο, ΘὮ. 88, Ῥ». 806. Αποϊθηῦ δαύπου 165 σὺν ΘΟΠΒΙΘΘΥΔΌΪ]Υ 85 
ἴο {ῃ6 Δι ΠοΥΒ}10 οἵ {Π6 νυΐοιιβ υγδχίτη5 ΘΒΟΥΙ θα ἴο ἔῃ 81), δπᾶ 
ΘΥ̓́ΘΏ 8ἃ5 ἴο ΓΠ6 1. ΠΌΤΟΥ 8:4 {ΠΕ61} Π81168, 

19. ὅτῳ γὰρ ἀνδρί-- [15 Ῥαβϑᾶρα 15 ὑγαπβιαἰθα αὖ Ἰϑθηρσίῃ 
ὈΥ ΟἸἴοοῖο, 716. γ. 12. 86. 

ἰδ. εἰς εἀυτὸν ἀνήρτηται. “ἀδροημα οἢ Ἰϊτηβο ᾽: Οἷο, δὺ 
86 αρία 8ιγιέ: οἵ, Θῃ. {αἰξ. ἴεᾳφ. 840, ἀναρτωμέτους ἐλπίσιν ἐὲ 
ἐλπίδων, “ἀΘΡϑῃαϊηρ Ο Οῃ86 ΠΟΡΒ δἰξεσ. δπούμου. 

21. αἰωρεῖται---“Πδπρ ἴῃ ΞΈΒΡΘΩΒΘ, γ᾽: ΤΉτιο, ὙἹ], 17, 
ἐν τῷ αὐτῷ κινδύνῳ αἰωροῦμαι. ΟἸόαΥοΟ {πΠπ5 ΤΟ Πά 6.5 {Π6 ραββᾶρθ: 
1166 8ιιϑρθηδα αἰϊογιην αὐτὸ ὕοπο οαϑδιν αὐ σομίγαγὶο ροπαθ76 οἱ 
αἰξογῖιι8 δὐδηζι, οἰ ΟΥ̓ σοσιιγιιγ, 

22, καὶ τὰ ἐκείνου---Πποη. ἰο ἠνάγκασται. ἐκεῖνος, “ἰμαΐ 
οὐμοσ᾽, 15 [Π6 (ΒᾺΡΡΟΒ64) τηδ 0 18 σι πού ᾿ΠἀΘρθμθηο6. 

28. ἄριστα παρεσκ.-- Οἷο. πεΐο ορίζηνο οἱυοπαϊ γαϊῖο δοηι- 
Ῥαγαία ἐ8ὲ.. ΤῊΘ τηϑῃ {Ππ85 τηϊη 84 Ῥοββθββθβ {Π6 ΤΟΥ ΘΑ ϊΠ 8] 
Υἱσίαο5, Ὑ]ρη θοῦβη 655 οὗ 1{{8 (-Ξ [ιβ0166), ἐθιωρθγδπμοθ, ὁοῦτϑ 56, 
φηα Ῥγπάθηο6, 

9ὅ, εἴ τις ἔστι- 50 ΙΒοοΥ, Ευαᾳ. 189, εἴ τις ἔστιν αἴσθησις 
τοῖς τετελευτηκόσι περὶ τῶν ἐνθάδε γιγνομένων : οἵ, ΡῬ]αΐ. Ιου. 
271 Α, διεξελθεῖν, ὡς ἄρα αἱ τῶν τελ, ψυχαὶ δύναμιν ἔχουσί τινα 

6. Ρ, ὃ 
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τελευτήσασαι, ἡ τῶν κατ᾽ ἀνθρώπων πραγμάτων ἐπιμελοῦνται. 
Αὐϊβίοι!θ τύ}. 1. 10 (11). ὅ, δΥριαθβ ὑἐπαῦὺ δὴν Κποσ]θαᾶρο ΘΗ 
186 ἀθδᾶ τηϑὺ δυο οὗ ὑπῖησ5 ΟἹ. Θδυῃ τητιϑὺ τη8 6 Ραὺ ἃ 860} 16 
ἸΤΩΡΙΘΒΞΒΙΟΗ, ποὺ Βίγοηρ ΘΠΟῸΡῊ δὖ ΔΗΥ Ταίθ ἴο δῇίοοῦ ἐμοῖσ μᾶρ- 
ῬΙΏ688. 

80. οὕτως- “1 {15 ψαγ᾽: ὈΥ͂ ὑππ5 δοίϊηρ, δσχρ] αἰ πθᾶ ὈΥῪ 
1ῃ6 Ῥδυθοῖρ]θ5 Ώ]Οἢ ΤῸ]]ονγ: 6075. 418 ο, ἄρ᾽ οὖν οὕτως ἂν... 
εὐδαιμονέστατος ἄνθρωπος εἴη, ἰατρευόμενος; ἀχάριστοι, “ἀπῃ- 
ῬΙθαβιηρ᾽, ΟΡΡ. ἰο μάλιστ᾽ ἂν χαρίζοιντο. 

99. τὰ ἡμέτερα... .--“πΠδὺ ΘΟΠΟΘΥΠΒ. 18᾽, ΘΙτηοβί-ε ἡμεῖς, Ὀαΐ 
1655 αἰτθοῦ. Τὴ [Ὁ] ηρ ΟΣ 5. ΤΟΙ τι8 οὗ 8 Ῥαβθδαρο 1 
ῬΘΥΊΟ]65᾽ ΒΡΘΘΟΙ, δ ἀνοββθα ἴο Π6 ραγθηΐβ οὗ {Π86 5], Το. 11. 
44, τὸ δ᾽ εὐτυχὲς, οἵ ἂν τῆς εὐπρεπεστάτης λάχωσιν, ὥσπερ οἵδε 
μὲν νῦν τελευτῆς ὑμεῖς δὲ λύπης. 

42. ἐνταῦθα τρέποντες---ογ5. 494, ἄγω ἐνταῦθα : 5850 ἵνα, 
ἐκεῖ οἷο. δγ6 οἰΐϑῃ τι5θα 1 νο 5 ̓ τη ] γἱηρ᾽ αἸΤΘού ἢ) ΟΥ̓ ΤΠ ΟΥΟΤΙ,, 
7π5ὺῦ 85 ὔὸ 580 ἴο ἰοοῖ ἐ]ιογθ, ἴο σοπθ πογθ, Ἰηϑίθδα οἵ ἐμέο 
«λα μέλον. 

40, παρακελευοίμεθ᾽ ἄν---“ν σου] τα κ {15 ΔΡΡΘδ]᾽: 
{π6 ορίαίινθ ὑππτ|5 τιϑθα 15 δἱτηοδῦ δαπινδίθηῦ ἰο {πΠ6 ἔπΐαγα 1η- 
αἸοεαύϊνθ, Ὀτὺ 1655 βίσοηρ δηα αἰσθού. ΤῊΘ βρϑϑκοὺβ ἢγδὺ ραΐ 
ἔουγαγα {μον τϑαποϑὺ τ] τηοα θύοι : 8ηα ὑποη δα ἐπδύ 
πον ἈΠΟῪ {μπαῦ {Π|Ὲ οὐ ν“11}}} ἄο Ποὺ ραχύ, θυθῃ σπιῦποῦΐ ποτα 5 οἵ 
{Π| 6108. 

ΘΠ Ρααγη, ὙΠ ΒΟΠΊΘ τηϑηπβουρὺ δα πουν, τα {ΠῸ6 
1 ρου, 1η4. παρεκελευόμεθ᾽ ἄν, “6 ΒΒΟυ]α τηδ}κ6 (110. ἢδγθ ὈΘΘἢ 
τη ΚΙ ησ) {π15 ΔΡΡθα]᾽, 1.6. 1 10 ἼγουΘ πϑοθϑβασυ, θαὺ {815 15 πιοῦ 
{Π6 οδξ6. 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΧΧΙ. 

ΤῊ ΟἿδΥ 15 ἐπ6 ἐσθ ρσυιδταϊαηι οὗ ἰπο86 σἼῸ 816 ϑἔν 80 πο. 
ΟΟΠΟΙ 510 οὗ {Π8 ΒΡΘθοη. ᾿ 

4. τῶν μὲν... «τῶν δέ--ἰπ6 οὨΠάτομ γ( [π6 Ῥαγθηΐβ, δέομαι 
ΠΟΥ ἰδ Κ65 ρθῆ. οὗ ἐΠ6 Ῥϑύβοῃ δῃᾷ ἴηΐΞε “1 65 οὕ ψοῖν ἴο ἀο 
{815᾽: ἴον οὔμποὺ δοῃβίυ, 566 αϊοῦ. 
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8. ἴστε που--- γα Κπον, 1 ἀουδὺ ποὺ. ποὺ (-εϑιγεῖψ, 1 
γγοβιηιθ, δἰ.) 15, “τι Αὐὐο αὐθϑηγ, π5θα 1π τηϑύου οὗ ο6Υ- 
ἐαϊη γ, ἰο ᾿ηὐϊτηδίθ ὑπαύ, Ὀθΐουθ {Π6 βρθδϑὺ Ῥγοοθθᾶβ ψ] Πῖβ 
δυσαταθηῦ, Π6 τγαῖδβ ἴῸΥ ὑΠ6 ΠΘΘΥΘΙ ἴο ϑῆθτγα [Π6 Ῥοϊηῦ, ΟΥ̓ ΟΔ11 10 
ἴο τηἱπα᾽, Μϑανίρ, 8. 2712. 

ΤῊΘ ΒΡΘΘΟἢ οομποϊαᾶθ5 Πκὸ ἐπμαὺ οἵ Ῥουΐοὶθβ, ὈΥ Ῥυοσηϊβίησ 
ἐμαῦ ἐπ ομΠᾶσθη Μ{1Π1 Ὀ6 οατθα ἴον ὈῪ ὑπ6 βίαίθ (Ἴ ππο. 11, 46). 
ΤΠΏ6 βυθ]θοῦ 15 ΠΟΎΤΘΥΟΥ ανγοὶῦ ΠΡΟ Π6ΥΘ δὖ σγθαΐθυ Ἰθηρίῃ δθα 
ΤΟΙ ἴῃ αοὐβ]]. 

ἐδ. νόμους θεμένη ---ἰΠ16 τη]. 15 αδοᾶ οὗ {Π6 5ίδίθ, οὐἠἁ ῬΘΟΡ]8 
ὙΠΟ Θηϑοῦ ΟΥ̓ ῬΡά55 Δ 125 [01 ἐΠιοῖν οτῦτ, φουεγηηιοτέ, {Ππ6 8οῦ. 15 
τπιϑοᾷ οὗ δὴ ϑΌ5ο!π8 σΟΥΘΙΠΟΥ ὙΠΟ ΤΉ ΡΟΒΘ5 ἰϑὙ5 ΟἹ ὨΪ15 ΒΕ] οἴ 5, 
ΟΥ̓ (ΥΕΙΥ ἔγϑα. πὶ {Π6 ΟΥ̓́Θ ΟΥ5) οὗ {πΠ6 1πα]νπ8] 16 ρ 5] ὕου ΟΥ̓ ΡΤΟ- 
ῬΟΒΕΥ͂ οὗ ἃ Ἰᾶνγ. 

9, περί--“ἴη τοϊαύϊοι ἰο᾽, τ ΙΠ γόμ. θεμένη. 

11. ἀρχῇ--8ῃ δυϊπουϊγ᾽; ἃ ΘΟΙΏΤΊΟΙΙ 1156 οὗ {Ππ6 αὐρϑίχδοῦ 
οΥ {π6 οοπογοῖθ, ΠΊΟῊ 15 πϑΐαταὶ θη ἐμ 6 οῆοσθ 1{5617 15 {π6 
ζπΐησ ἴο Ὀ6 οοηϑβιοθγθᾶ σὑαθου μη {πΠ6 δοῦπδὶ ᾿πουτα θη Τοῦ 
[86 {{η6. ἡ ἀρχήτεὐ ΟΥ̓ οἱ ἐν τῇ ἀρχῇ; αἱ ἀρχαίΞεοὶ ἐν ταῖς 
ἄρχαις : οἷ. πιοΐθ οῃ τὰ τέλη (-- τοὺς ἐν τέλει), Το. ἰν. 15. 

ἐν. ἀρχῇ ἥπερ μεγίστη ἐστίν -- {π6 οΠϊοῦ Ατόποη (ἐπώνυμος) 
τγδϑ δηὐγαβίθα σι ἢ {Π6 οὔτ οὗ {πΠ6 Ῥυθηΐβ δ: ΟΥ̓ΡΏ8Η5 οἱ {Πο56 
ὙὙΠ0 1611 ἴῃ 81, δηα πὰ ὑπμ6 δα πποδύϊοη δα στιδγα 5810 οὗ {Π6 
ΟὨΠΥΘΗ, 

16. ἐν πατρὸς σχήματι---50 7,655. 869, ἐν πατρός τε καὶ 
μητρὸς σχήμασι: ἐδ. 918 Ἑ, ἐν μητρὸς καὶ τροφοῦ σχήματι. 

10, ἐπειδὰν εἰς ἀνδρὸς τέλος ἴωσιν --ΟἸΠΟΡ “Π6Πη {ΠΟΥ͂ 
γΘΔΟῊ {6 ΗΠ8] ροϊπύ οὗ τηϑη5 δϑύαϊθ᾽, 1. 6. θη ΠΟῪ αὐ ἴαβὲ 
δοοοηνα τη ---ἰῃ ὙΠΟ οα586 Πη6 σϑῆ. 15 ϑβιφ)οοϊῖυς 1186 τέλος 
σωτηρίας 12. 11] : ΟΥ̓ τέλος --΄ ΟΙα,ι55, ῬοΒιύοη. ΤΠη6 Ἰαὐΐου υἱθνν 
15. Βῃρρογίθα Ὀ. ἐπ6 Ῥῇγαβϑ τελεῖν εἰς, 110. ἕο ραῃ ἰο, 1.6. Ὀ6 ταῤρα 
ΜΠ, ΟΥ̓ ῬΘΙοπρ ἰο: Γ,66η4. 928 Ἑ, εἰς ἄνδρας τελεῖν, “ἴο Ρ6 οὗ 
γη81)᾽5 Θβϑίαϊ᾽ : Ηαΐ. 11. δ], ἐς “Ἕλληνας τελέουσι. ΤιΟΘΟΥΒ οἰΐο5 
ἔγουη {π6 ᾿ρίποηιϊΐβ, 992 τ, εἰς πρεσβύτου τέλος ἀφικομένοις : ΠΘ 
ΠΟΎΘΥΘΣΙ βιιρσοδίβ Π6 Ῥχορυϊθίυ οὗ τϑααϊηρ τελῶσιν. 

17. ἀποπέμπει--ἢ 5115}}ὺ “ΔΗΔΟΟΙα ΟΠ ΟΥ̓ ἱἰστθρτ]υ ἐν οὗ ΘΟ - 
Βὑυπ 0 : {Π|6 Β υ]Οὐ]Ὺ σϑριαν οὐ σου] Ὀ6 καταστᾶσα... ἔτι 
τε παισὶν οὐσι, καὶ ἐπειδὰν... ἀποπέμπουσα. ϑ' ΟΠ γαΥϊαύ! 0 }}5 816 

9-- 
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ΤΥ ΤΥΌΥῚ ὉΠΘΟΥΉγΟΙ, ΘΘΡΘΟΙΔΠΠΥ 1 βθηΐθηοοα ὙΠ τε, 8 η οἴξθη 
ϑϑῖη ἴῃ οἰξδοῦ δα συᾶθθ ΣΟΥ Θ ὑμ8ῃ Π6Υ 1056 ἴῃ ρυδιησηϑίϊοδὶ 
ῬΙΘΟΙΒΊΟΙ. 

ἐν. πανοπλίᾳ κοσμήσασα---ΟἹ αἰζαϊηϊηρ Π15 οἰ σ θη ἢ ὙΘΔΥ 
δῦ ΑΥΠΘΗΙΘ ἢ νγ85 ΘΗΤΟΪ]6α Θιηοηρ {Π6 ἔφηβοι, ϑ:ηα ἴον ἃ οου θη 
Ῥϑυϊοα οὗ Ῥυθ  ] ΠΔΥῪ ὑγϑ ]ηρ Βουγθα {1} Ἠ15 ὑνθη θη γϑδῦ ἴῃ 
188 περιπόλοι ΟΥ̓́ΪΓΟΠΌΘΥ 8.ηα ΟΘΥΤΊΒΟΙ ριιατᾶ, ΒΥ πανοπλία 15 
ἀδῃοίρα {Π68 [1}} ἀοἴθηβινα δηα οἴθηβιγ δαπὶρυηθηὺ οὗ ἃ τηϑη δὺ 
ΔΥΤΩΒ; ΒΡΘΑΥ͂, ΒΟΥ, 5}1614, Ὠρὶτηθὺ δηᾶὰ οογβιοῦ; ὅπλα οἴξξῃ 
ὈΘΘΥΒ [8:6 587ὴ6 ΤΣ ΘΏΪΏσ, 

18, ἐνδεικνυμένη... διδοῦσα .---“ὈΥ {815 ρα οὗ πρὶν [αὐ υβ᾽ 
ΔΥΤΩΒ αἸΒΡΙυὴρ 8ηἃ ΟΔΠΠ]ηρ ἴο ὑπ 6 1} ΤΠΘΙΊΟΤΥ ὑπο} ἔα Υβ᾽ 
νιγίπθβ᾽. [ἢ {Π6 ποχῦ οἰδιιβα διδοῦσα ὈΥ ἃ Ομδῆρσα οὗ Θοηβίγ. 185 
Το] οννθα Ὁ. {86 1ἴ. Ξε “σγϑηύηρ, Ρουτηῖ1ηρ ὑπο λ᾽, 

20. οἰωνοῦ χάριν---“ἴοΥ [Π6 5816 οὗ ροοᾶ οἸηθη: οἰωνός, 1. 
ΟΠ6 οὗ {6 ἸΔΥΡΘΥ Ὀ1γτα5, ἴτόσ {π6 Πρ ΟΥ̓ ΟΥΥ οὗ ψΠΙΟΏ ΟΥ̓ΠΘΠ5 
ὙΟΙΘ βΒουρηΐ, ΠΘΠΟΘ 8] ΟἸΊΘΗ ΘΘΠΘΙΆΠ]ΙΥγ. 850 ΤΉτο. γυἱ. 27, οὗ 
6 τσ π]ϑίϊου οἵ {πΠ6 Ἡθύτηδθ, θη {π6 51Ο ΙΔ Θχρϑαϊ οι 
νῶϑβ δοοαὺ ἴο 581], τοῦ ἔκπλου οἰωνὸς ἐδόκει εἶναι. Οἵ, ΗοΥ. Οά. 
1. 16: 8. 

πιαΐα ἀιιοῖβ αὐὖὐἱ ἀοπηιίηι 
φιιαην ηυμϊίο γοροίεὲ αγαφεῖα ηιὶἰλξο, 

14. Εροᾶ. χνυῖ. 22, βοοιπᾶα 
γαΐεηι οὐσιραγ6 αιυϊα πιογαηιιν αἰϊέο 3 

ἐν. ἄρχεσθαι ἰέναι--1ὖ τγᾶϑ8 ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ ᾿τηρουίαηῦ ὑπμαὺ ἐ]ι6 
ὑοσίπηίη οἵ δον ῖηρ, ΒΟ ἢ 85. ἃ ]ΟΌΠΘΥ, 8 ΘΧΡΘαΙ ΟΠ, ΟΥ ἃ 
ὩΘῪ βία οὗ 116, 5Βῃοια Ὀ6 αἰζθπᾶθα ὈΥ δαβριοίοιιβ οἰσοῦχη- 
βίδῃοθα, ἄρξοντα μετ᾽ ἰσχύος, “ἴο Τ]6 ὙΠ ἃ βίσοηρ Ππαηᾶ᾽, 88 
σοῦ] 6 ἐγριῆθα Ὀγ {πΠ6 σου θηὐθυηρ ΟἹ Π1Β ΠΟῪ 116 {Ὲ|10 
ΔΥτηθ. 

28, καθ᾽ ἕκαστον ἐν.---ΤΉπο., 11. 84, Βα γϑ ἐπαῦ ἐπ Αὐ πη δη5 
ἐπτοπρῃουῦ η6 ῬΘΙΟΡο  μ βίϑη πᾶ 7 Π6] ἃ ἃ. ῬΡΆΡΠΟ {ΌΠ6ΥΔ8], ὅποτε 
ξυμβαίη αὐτοῖς, “ΠΘΠΘΥΟΥ 10 θ61611 {που ᾿, 1.6. ΘΥΘΙῪ γ68 7 ΘΗ 
ΟἸ ΖΘ 5 Πϑα [84116π τη {πΠ6 ἢ61α, 

2δ. ἀγῶνας ΤἸβοογαίθα Ῥορίηβ Πὶθ ΒΡΘΘΟΒ ἴῃ ΡῬγδῖβθ οἵ 
Τναφογαβ οἱ Ογρειβ, ὈΥ ὑμ5 δἀάγοβδβίηρ 5. 505 δῃᾷ 580- 
ΟΘΟΒΒΟΥ͂ ; “1566, ΝΊΘΟΟΙ]65, {Πᾶῦ γοῖι ΠΟΠΟῸ͵ ὙΟᾺΥ δ ΠΟΥ 5 ΤΠ ΘΙΠΟΥΥ͂ 
Ὠοῦ ΟΠ ΜΠ ΤΟ δηα πατηθγοιβ ΟἸΘΥΊηρΒ, θαὐ αἰθὸ πὶ ὁ80- 
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ΤΊ 5565 86 ΤηΌ510 Δ συτηηδβίϊο οοηξοβίβ, Δ ΤΠΟΥΘΟΥΟΥ ὙΠ 
ΠΟΥΒΘ 8665 Δα Υδ068 Οὗ ὑΥ]ΓΘΙΠ65᾽. 

27. υἱέος-- ρ6η. 85 1 ΤΥ̓ΌΤῚ ἃ ἔΌΥΤη υἱεύς, ΟΝ ΠΟΎΘΥΟΥ 15 
ποῦ ἴουμα. ΤῊ 1τΥ6Ρ. ἀθοΙ 510 15 τηοϑὺ ΘΟΙΏΤΊΟΙ 11 σΘη. 848 
ααὖ. ΒΙη σι δ. δα ΠΟΙ. δα ΚΘ}. Ὀ]Όγ8] : 566 1214, Θηα 80. 

27. ἐν.. μοίρᾳ καθεστηκυῖα-- 1.6. [Π6 οΟἰζγ ἰδῖκοβ. οἡ ἨθυβοΙ 
811 [Π6 οΟὈΠ ρα οηΒ οὗ τϑ] θη 5ῃ10, θού ἐονγαγᾶβ {π6 [8116 50]- 
αΙΘΥ5 8 {611 Ῥδυθηΐβ πα ΟΠ] αγθη. ΒῸΓΪ ἐν μοίρᾳ οἵ. Ῥηϊοῦ. 
ὅ4 σ, ἐν τῇ τοῦ ἀγαθοῦ μοίρᾳ ἐστί, “τῦῷ βίδα 5 ἴῃ {π6 οοπαϊ οι 
οὗ {πΠ6 ρσοοα᾿, 

29. πᾶσαν πάντων οἵ, 19. 19. 

89. ῥᾷστοι θερ.---πιοδῦ Πὺ ἰο ἰᾶῖκθ οἂγθ οὗ οὔμϑὺβ δῃᾷ Ὀ6 
ἰδ θη. Οᾶγ6 οἵ᾽. ὕδβιδν ῥᾷστοί ἐστε θερ.--ῥᾷστόν ἐστι θερ. 
ὑμᾶς, ἃΒ ὍἼἷ7Ο 580 “1ὖ 15 8 ΘΑΒΞΥῪ ἐπίηρ ο οὐ : οἵ. ποίθ οὐ Το. 
ἴγ. 10, ῥᾷστοί εἰσιν ἀμύνεσθαι, “[ΠΘΥ 8.6 τηοβὺ ΘΆ5Υ ἴο 76}6]᾽, 

89. νῦν δέ.. ἄπιτε-- ΤῊΝ. ἀργυτρύ αἰ βιηῖθθα] ΟἹΟΒΘΙΥ ΤΘΘΘΙῚ- 
Ὀ165 ῬΟΥ]Ο]65᾽5 οἱοβίηρ ουσᾶβ, ΤΉτιο. 11, 40, νῦν δὲ ὀπολοφυράμενοι 
ὃν προσήκει ἕκαστος ἄπιτε. ΤΠ6 5ρυυίοιιβ ἔπη 618] 5ΡΘθοἢ 
ΘΒΟΡΙθΘα ἰο Το πιοβύμθηθβ (Ρ. 1400) 6πμα5 ἴῃ ἃ 5ΙΤΏ1]Ὲ 7 ΜΝ, 
ὑμεῖς δὲ ἀποδυράμενοι.. ἄπιτε. 

ΤῊΘ 801. Ῥδυύ]ΟΙ 0165 τηθδῦ {πῶ πΠ6 ἅπ6 τἱΐθβ οὗ Ἰαπηθηΐα- 
ἰοῦ ἤᾶγθ Ὀ66η ΔΙ ΓΘ αυ Ῥουουτηθᾶ : ἔου ἐπ 6 ΠΟΤᾺ] οὐϑύϊου τγὰϑ 
1Π6 ΘΟΠΟΙπαἸηρ ρατύ οὗ {Π6 Ο]6 ΘΟ ΠΟΥ (ΑΥΠΟ]α, οα Το. 
᾿Ξ 5): 

ΟΗΑΡΤΈΕΙΒ ΧΧΙ͂. 

ΜΘ μΘχθητβ ἐπα Κα Βοογαύθϑ δηα ᾿τηΡ]165 815. Ὀ6]16Γ ἐπαὺ Πθ 
τῆϑα 6 6 5ΡΘΘΟῊ Ὠ]γ56], 

14. πρό γ᾽ ἄλλων πολλῶν -- ’ ῬΥδ6. οδίθυῖβ τηα]15΄᾽. ΤῈΘ 
γοδαϊηρ 15 πηοθυύδ!η : πολλήν μ85 ροοα τηδηπβουιρῦ Δα Πουϊῦν, 
Πα πρός γε ἄλλων 15 Τοπιπα, θαὖ σίγοϑ ἢῸ βοΟα 56η56. 8] Δ 1), 
ΤΟ] οσιηρ ἩρΙΠοΥ, βαρροβίβ καὶ πρός γ᾽ ἄλλην πολλήν, “δηὰ 
ΤΩΟΥΘΟΥΘΥ, 1 81 ὙΘΥῪ σγαίθ αι] ἴο [Π 6 Ππδυγαΐου αϑ το ᾽, 

160. εὖ ἂν ἔχοι-- 611, τγθ 51.811 βθο᾽ : 110. “1 που Ὀθ 
Ὑγ611 ; 50 γϑέτιϑα), θαὺ 1655 ὑπ ἃ ῬΓΟΤΏΪ56. 
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ἜΕΡΕΗΝΌΤΧ Α. 

Ἐπί γΡῆτο 2. 10, 

τὸ δαιμόνιον φῆς σαυτῷ ἑκάστοτε γίγνεσθαι. 

ΤΠῸ δαιμόνιον ΟΥ̓ δαιμόνιον σημεῖον α5 ὃ ὙΟΪ06 ὈΥ ὙΠΟ 
Βοογδαίθβ Ὀ6]16υθᾶ Ὠϊτηβθ] ἢ ἐο Ὀ6 υυδυηθα ἴτοχὴ {1116 ἴο {1τη6. Τὸβ 
οἴοοῦ ννῶὰβ δ΄ναυ 5 ἴο βέορ Ὠϊγ ἴσου βοιηθύῃϊηρ ΜΟῚ ΠΘ νγἃ8 
ϑοσὺ ἐο ἀο, ΠΘΥΘΥ ἴο τσ Π]τὴ ἴο ἃ ΘΟΌ͵56 οἵ ποίϊοη. 

γε ἤμπα Ἠϊτη ἴῃ {π6 Ῥπαδάγιβ βίορρϑα 1 {6 ὁοῦγβα οὗ ἃ 
ΒΌΘΘΟΙ ὈΥ “6 αἴν]η6 βρη", δηαἃ ἀρϑῖηῃ 1. {π6 Ποριϑῖῖς, τὰ 6}- 
ὑϊομῖηρ 1 85 Πϑυὶηρ γθϑύσϑ! "66 ΠΊΤῚ ΤΥΌΤῚ ΓΘ ΠΟΌΠ ΟΡ ΡΠΠ]ΟΒΟΡΉΥ, 
δια Θηὐθυῖπρ᾽ Οἡ ῬΆΡ]1Ο 116. ὍΥ8 οδηποῦ ΔΚ {πΠ6 ΟὈνΊοτιβ Ὑ]ΘῪΥ 
ὑπαὺ ϑοογαίθβ τη θ8 8 5ΙΠΩΡΙΥ {Π6 γοΐϊθθ οἵ Θοηβοίθ Πα; ΙῸΣ ἢΘ 
ΘΟΧΡΥΘΒΒΙΥ Β6Υ5 ὑπαὺ 1 15 βουηθίῃϊηρσ ῬΘΟΊ] 1} ἰο Ὠ]τη 56], ΠΟΘ ἢ 
Πα Ὀθθῃ Ὀδβίονα 1Ὁ τδὺ Ὀ6 ΟἹ ΤῸ Ο16 615806θ. Ἠθ τϑρασαρα 1Ὁ 
8.5 Θχίουηδὶ ἔο ὨΪτη561} ϑηα Βαρουχ ; 1 ἕαοῦ ἃ5. δὴ [1η{ϊ- 
γηϑίϊοῃ οὗ {Π6 αἰγ1}6 1011] ΒΙΟῊ 6 τγ85 Ροππα ἴο ΟΡΘΥ. 

ΝΟ ΟἿ6 ῬΧΟΌΔΌΙΥ ΜΠ] βαβροοὺ Βοογαΐθβ οἵ ἀρ θουαίθ δᾶ 
βιιβύθ 6 α ̓ τηροβύθυθ ΟἹ 5.0 ἃ ΒΕ ]θοῦ: οὐ {π6 οὐποὺ μᾶπᾶ τὖ 
ψοθ]α 6 βύγδηρο 1 [που Πδα θη ἃ ἐδϊηὖ οὗ ᾿πβϑΉ Ὁ ΟΥ̓ ΤηΟΠΟ- 
γηϑηΐῶ ἴῃ ΟὯΘ6 ΨΏΟῸ γγβ θη 8} Δηἃ ὈΟΟΠῪ 50 Ὑἱροσοὰβ δᾶ 
βίσοῃσ. 

ΜΥ ΗΘΗΥΥ “80 Κβοη, ἘΌ]Π]οΟΥ οἱ ΤΥϊηϊΥ ΟΟ]]Θρθ, δι ]ᾶσο, 
Ἠδ5 τηδὶ ηὐαϊηϑα 1 γητιθἢ Ῥυο Δ 11 ὑπαὺ ϑοογαΐθβ Τη8  ΠᾶγΘ 
Ῥϑθὴ βαθη]θοῦ ἴο δὴ Βδ)]ποϊηδίίϊοη οὐ {πὸ βθῆβθ οἵ ποαυῖπηρ, ὈῪ 
ΜΒΙΟῊ 5 σὰ ὑἐμουρηῦ οομγουθα ἴο {Π6 Ὀγδῖη 8) ἱπυ ρυθββίοι οἵ 
ΒΟΠα ΘΧίρυ ΠΥ Ῥγοαποθᾶ. 5.0 δὴ ΠΔΙ] πο] δύο πγοσ]α ποῦ 
Ὅ6 ᾿ἱποοηβιϑύθηῦ ἢ ρουΐθοῦ θα ν φηα τηϑηΐα] μθα] ἢ ἴῃ 81] 
οἴμοι γθβρθοίβ. 83.866 Ψοιγηπαὶ 0 ]ιϊοϊοσυ, 0]. γ., Ρ. 258. 



ἈΡΡΕΝΘΌΙΧ ΒΒ. 

Ἐπ ρτο ὅ. 80, 

ἔχον μίαν τινὰ ἰδέαν. 

9. ἢ ΤΏ σπογᾷ ἰδέα, ἃ5 τιβραᾶ 1 {815 ραββᾶρο δῃᾶ 7. 14, 15. θη 
πηαογβίοοα ἃ5 ἀρηοίίηρ ὃ Ποπογαΐ, οΘοποορίζοη, ὈΥ γα Θ885 οἵ ΏΙΘῊ 
Ὑ6 816 8016 ἴο βρὶγθ ἃ βθῃουὶ ἀθβη] 0, 1 ΟΥΘΥ ἴο ΟἸΔΒΒΙΥ 
[Π1ηρ5 8.5 ῬΊοτιΒ ΟΥ ἸΏ Οτ5, }8ὺ ΟΥ̓Π] αϑύ, δηα πη 9 Π|τθ, εἶδος 
15 {Π:68 γτϑϑ! Ζϑῦϊ οι) ΟΥ τηθηϊξοβύθεϊοιι οὗ {Π6 ἰδέα, 85 566 1π δοίμϑὶ 
ὑπίηρσβ. 1 Βᾶνύθ χϑηαουρα 10 " οἰδϑϑ- οηυγδοίοσιβϑύϊο᾽, δἃ5 στηβϑκίηρ 
{86 ὀοηὐοχύ ΟἸθδυ, 1 [Π6 Οὴ6 Ῥαββᾶσθ ὝΠΘΥΘ 10 Οοοὰτ5 ἴῃ [Π6 
Ἐπ ρῆτο (7. 18). 

ΤῊδ σοοίγ!ηθ οὗ 4685 ΠουΤΘΥ ΟΥ̓ ὈΙα 5 50 ᾿Ἰτηρογίϑηὐ ἃ Ῥᾶτΐ ἴῃ 
[86 ῬΙαίομϊο ΡΒ] ΟΒΟΡΥ ὑπαΐῦ 8 Βμοσύ ΒΡ806 τηυϑὺ 06 ἀθγοίρα ἴο 
105 ΤΌΠΟΥ ἀΙΒΟΌΒΒΙΟΗ, 

ΤῊΘ ἑάσα, ἃ5 ἀαἢποᾶ ὈΥ Ῥιαίο, ἢ 15. “ἐμαῦ ὙΠΟ. 15. Θουήσηο ἴο 
ἴῃ 8 ΤΥ οὗ ΚΘ ῃδιηθ᾽: δρϑῖ, “ἰάδαβ 816 δυυϊνθα δὖ ὈΥ {π6 
τηθίμοα οὗ αἰνίβίουν (διαίρεσι5) : οἵ. ϑ'ψηιρ. 211, Ῥοϊϊεϊοιι 202. 
ΤΗδὺ 15 ἴο Β8Υ ἐῃ6 1468 Τϑργυθβθηῃΐβ {886 εὐυογβαῖϊ, ΟΥἨ σόπιιβ, {παῖ 
ὙΓΙΟῚ 78 ΘΟΠΟΘΙΥΘ 1 ΡΌΠΟΙΘΙ ΘΟΠΟΘΡΐβ : {Π15 15 Π6 6556 Π606 οὗ 
Βϊηρβ δῃηᾷ {Π6 οὁ16 ἰγὰ οδ]θού οὗ Κποσ]θᾶρθ. 

50 ἴα 0ῃη6 Τάθ8] ῇθοΟΥΥ 15 σα ΠΥ ἃ ἀονθὶοργηθηὺ οὗ {Π6 
“ΘΘΏΘΙΆΙ αοἤηΠ 1 οη5᾽ οὗ ϑοοταίοβ (τὸ καθόλου ὁρίζεσθαι), δι 
ΒΘΙΥΘΒ ἴο ἤχ ἃ ὑΠΘΟΥΥ ΟἱὨ ο]8.55- Πᾶτηθ5, Βαΐ, ΠΘΥθδ5 ϑοοσδίθβ 
αἸα ποῦ ρίνθ ΠῚ5 βῬ που] ἀθἤ 105 ΟΥ ΘΟΠΟΘΡ ο5 δ Θχὶβίθηοθ 
δραυὺ ἴσοστὰ ὑῃοβθ οβ]ϑθοίβ. ἴο ΠΟ {Π6ΥῪ ΔΡΡΙ16α, Ῥ]αῖο ἰγϑηβ- 
ξουυθα {Π|656 σ ΘΠ ΠΘΥΆ] οοποθρύϊουβ ἰο ἃ ΠΙΡΉΘΥ ΥΘρΊοΙ (τὸ νοητόν), 
ΒΡΡΙΘ θη θα ΟἹ ὈΥ Τη8 5 Βἰρποδῦ [δοα]ν (νοῦς), δΠ ἃ σϑῪ8 
μοι ἃ βοραύδίθ θχϊβίβθῃοαθ. 

Βαΐ, οἢ {Π6 ῬυΙΠΟΙΡΙ6 οὗ Ῥδυυηθηΐάθα, ὑπῶῦ “ὑπουρηῦ δηᾶ 
Ὀδΐηρ 816 {Π6 βϑιηθ᾽ (τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν τε καὶ εἷναι), {π6 1ᾶ64] 
ΤΏΘΟΙΥ, ἔχου ὈΘΙΠΡ ἃ ΒΙ72016 ἀοοίγηθ οὐ αρϑίγδοῦ ἐθυ 8 ΟΥ̓ 60Π- 
ΟΘΡΙΟΏ5, ὈΘΟΔΙΩΘ ἃ ΠΘΟΥΥῪ οὗ οχϊβύθηοθ. Ῥδυσηθηϊαθρ μα δἰγοϑαν 
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δἰζοτηρίθα ἐο βϑὺθ]8 ἐμ6 αποϑβϑύϊοη οὗ {Π6 Θομηοσχῖοῃ Ὀθύνθοη {}16 
ψοσ]α οὗ νἱ51016 οὈ]θοὺβ (τὰ ὁρατά ΟΥ φαινόμενα) ἃ πα {πδᾶῦ οὗ ΡᾳΓ6 
ἐπουρσῃξ (τὰ νοητά) ὈΥ ἀθηγίηρ {Π6 ΥϑϑΠΥ οἱὨ γ]51016 θχϊβίθησθ. 
ῬΙαῖο αὐξουυρίβα ἃ βοϊαὐϊοη ὈΥ δυριῖηρ ὑπαὺ 411 φαινόμενα Θχιϑὺ 
ῬΥ ραγιϊοϊραϊίοη, (μέθεξις) ἴῃ ἴπ6 14685. ΤΠῸ5 1ᾳ4685 ὈΘΟΔΠῚΘ 
οδ568, οαῖι565 Θυθη οὗ {Π6 οχϊβίθποθ οὗ τηδύθυταὶ οὈ]θοῦβ, τηϑητι- 
ἑδοϊτοα 85 7611 85 Ὡδύαγα! ; 6.5. Ρθᾶβ, {8016 5, οἤδίγβ, οἷο. 
ΑἸ Πουιρ 1Ὁ μὰ5. θη βυρσαοβίθα ὑμπδὺ ὑΠ15 τηϑύθυ] 5010 γον οὗ 
{Π6 ΏΘΟΥΥ τῶ ΒΙΠΩΡΙΥ 1ηἰθηαρα ἴο δαἀδρὺ 1ὖ ὕο Ὑα]ΡῈ} ΘΟΙΏΡΙ6- 
ΠΘΠβίοη. 

ΤῈ ἐάσα 15 {π6 ραύξεῃ οὐ δυοποίνρθ (παράδειγμα) οὗ “ἜΝ 
811 οχϊβύϊηρ ον]θοῖβ ἃγ6 ᾿τηδρ65 ΟΥ̓ ΘΟΡΙ[65 (εἴδωλα, εἰκόνες, ὁμοιώ- 
ματα): 1ὐ 15 Θἴθυηδὶ (αἴδιον), ὉΠΟΠΘΉΡ68016 (ἀκίνητον), Θχὶδὺβ ὈῪ 
1561} (αὐτὸ καθ’ αὑτό), ἃρᾶγτὺ ΙὙΌΤὴ 5ΘΗ51016 ΟὈ]θοῖβ (παρὰ τὰ 
αἰσθητά). Ὀπὺ γοὺ Πδ5 ΘΟΥΩΤ 1 (μέθεξις) τ Ὶ ἢ 561510]6. ΟὈ]θοῖβ5 
- Ρυῦ ἴῃ ψΠᾶὺ ᾺΥ 8 818 ποὺ ἰοϊα. 1Π6 ΠΙσηθϑὺ Ἰᾶθϑ 15 1ῃ8 
1Ιᾷϑῳ οὗ π6 σοοῦ, ὙΠΙΘῊ 15 [Π6 βπη οὗ {868 1ηἰθ]]θοὔαδ] που] (οἴ. 
Πρ. νἱ. δου] π΄ 1πρ' ΘΠ Ρ 615). 

ΤῊ Τᾶ68] ΤΏΘΟΥΥ ἤΠΆΠῪ ὕοοῖκ {Π6 ΤῸΥΤ ΟὗἨ ὨΠΡΎΌΘΥΒ, {Π|5 
τϑυθυ ηρ ἴο 15 Ῥυνπαροσθδη οΥἹρίη ; θαΐ οἡ {Π15 δβϑρθοῦ οἵ [Π6 
ἘΏΘΟΥΥ πγ6 ΠᾶΥΘ πΠῸ συ ηρσθ οὗ Ρ]αίο οχίδηθ. ΤῊ6 ΤΠΘΟΥΥ 15 8, 
Ῥτούοϑὺ ασαϊηβδὺ Π6 ἀοοίσ!ηθ οἱ Ἡθυδο τ, πὸ Π6Ια ὑμδὺ {Π 670 
Ὑγ85 ΠῸ 5 Πἰν οὗ Καον]θᾶρσο; δηα 8150. ΘΟΙ ὈΪΠ65 ἢ ἐ}6 
ςΘΏΘΙΏΙ ΘΟΠΟΘΡΌΟηΒ᾽ οὗ δοογαῖοθα ὑπαὺ ρᾶσὺ οὗ Ῥδυυηθηϊ6β᾽ 
ἀοούγϊηθ ὙΒ]ΟὮ ΔΘΒαΤη 65 0Π86 ΦΌΒΟΙ αὖθ ἈΏΙΥ οὐ 811 {Π]1ηρ5 (ἕν τὰ 
πάντα). 
ΥῈ τοσαγα ἰο ἐπΠπ6 αἰβυϊπούϊο εἶδος )( ἰδέα, τιοΐα {Πᾶὺ 8ἃ]- 

Τπουρη Αὐιβίοῦ!θ ἰγθα θη γ βυι δι αίοβ εἶδος ἴῸΥ ἰδέα, γοὺ [116 
ΤΘΙΙΏΒ 8.6 ποῦ ΚΒΥΒΟΠΙΊΟΙΙΒ ΟΥ̓ ΘΟΠΥΘΙ 16. εἶδος ῬοΙηΐβ ἴο ὃ 
ΤΟΥ͂Θ τηϑύθυα], 1655 αὐδίσδοῦ ο]1855 οἵ ορ]ήθοϊβ {π8ὴ σου] "6 
ἀοποίρα Ὀγ ἰδέα. οΌρΡΉΪΥ ἴο βίαΐθ {Π6 οδ856, εἶδος ῬοΪηΐβ ἴο ἃ 
γϑδ δύο οὗ [Π6 τηογ6 αὐβίγδοὺ ἰδέα (οἵ. ΑΥ. Τ᾽ ἐπι 1. 6. 10). 

ΟΟΥΡδγ6 ἢ {Π15 πι586 οἱ εἶδος ὑπΠ6 αἰπύ πηοοη γένος )( εἶδος 
Ξε ἐρθιτιβ᾽ )( “5ΡΘΟΙ685 ᾿--- σοηθσγᾶ, Του θαι ΚΘΗ ΘΥΠλ᾽, 
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κεχαρισμένα Ἐ 10. 82 
κηλοῦμαι Μ' 2. 1 
κινδυνεύω Ἐ 1. 2ὅ : 18, 18, 859 

ΜΏΩ.1 
Κόννος Μ 8. 28 
ΚΚρονός Ἐ 0. 18 

ΤιΑτΡτὰ5 Μ 8. 27 
Λύκειον Ε 1. 2 
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μακάρων νῆσοι Μ 2. 21 
μανθάνω ἘΙ 2. 10: 10. 1 
Μέλητος Ε 110 
ΜΘΏΘΧΘΗΤΙΒ, ἀντ ΟΜΊ. 8 
μὲν οὖν ΕἸ 9, 
μέντοι ἘἸ 4. Ἷ- 
μετοικῶ Μ 0.8 
μέχρι Μ 9. 82: 18. 2ὅ 
μηδαμῶς Μ 4. 17 
μηδὲν ἄγαν Νί 20. 18 
μνηστεία Ν 9. 160 
μουσική Μ 9. 11 

Μ 8. 14 

νεώτερον Ἐ 1. 1 
νικῶ Μ 18. 86 
νομίζω Β 2.8 ΜΎΊ. 11 
νῷ ἔχω Ει. 1. 11 

ὁ ψῖ ἐαΐ, ρατίο. ΔΙ ὃ. 10 
οἰκῶ Μ 8. 2 
οἷος Εἰ 1. 18 
. ἩΠΠΊΗΤ Ἐπὶ 19, 12 

οἰωνός Μ' 21. 20 
ὀλίγου Μ 4. 18 
ὁμόσε Ἐ 2. 19 
ὀνόματα Νί 2. 8 
ὅπ Εις ἈΠ» ΤῸ: {0 
ορίδξνο, ἑαύατο Ἐὶ 20. 10, 21 
ὅπως μή Μ 4. 1 
ὅς ἂν Π5,.,,.4.: 1055 
ὅσιον, τό Ἐὶ ὅ. 29 
ὅστις ΜΙ 8. 20 

.,.ὺ Ταροαύϊησ ἃ αποδβύϊοῃ 
Ε1. 21 

ὅστις ἂν Ἐὶ ὅ. 81: 18. 10 
ὅσῳ Ε 18. 40 
ὃ τι, 1 ΒΌΡ61]. Εὶ 1. 50 
οὐ πάνυ Ε 1.14 Μ΄. 2 
οὐδέ Ἐ 19. 8 
οὐδεὶς ὅστις οὔ Ἐ 2. 17 
οὐδὲν ὄφελος Εἰ 4. δ4 
οὐδὲν πρᾶγμα Ἐ 8. 2 
οὐκ ἔστιν ὅπως Ἐ 20, 7 

οὖν Ε 3.6 
οὐσία Ἑὶ 18. 14 

οὗτος Ε 1. 18 
οὕτω, “75. Εὶ 2. 

πάθος Ἐὶ 13. 1ὅ 
πᾶν Ἐ δ. 29: 18, δ0 
παντὸς μᾶλλον Εἰ 10. 10 
πάσχω Ἐ 12. 80: 18. 19 

», τιΜ 18; 15 
πελάτης Εἰ 4. 80 
πέπλος Εἰ 0. 8ὅ 
περίλειμμα Μ 4. 9 
πλείω 1π460]. Μ 2. 23 
πληγὰς ἐδμβέαι ΝΜ. 4.18 
πόθεν; Μ 3. 
---- Ε ᾿ 28 
Ῥυθροβιθοη γϑρθαίθα ἴῃ ἃ ΘΟ 1- 

ῬΔΥΙΒΟῚ ΕἸ 1. 27 
προκαλοῦμαι Ἐ ὅ. 8 
προμνῶμαι Μ 9. 18 
πρός Ἐ 1.4: Ὁ. 240. 5. 5 
Μ 2. 18 

,.9ῶ. Φιλίου Ἐ 6. 26 
προτίθεσθαι Ἐὶ 18. 24 
Πρωτεύς Ἐ 20. θ 

γον [ὉΠ ουθα ὈΥ ἀθιηο- 
βίγαίιγ Εὶ 0, 88 

σαθρός Εἰ ὃ. 18 
σκαληνός Ἐ 14. 6 
σπάνιος Ἐὶ 8. 9 
5ΡΒασῖα Μ 18. 25 
στασιάζω Μ 18. 98 
δίδβίητιβ Εἰ 19. 60 
στοά Ἐ 1. 8 
συμβουλεύω ΜΊ. 10 

ταφαί ΜΊ. 18 
τε, ἀἸβ]αποῖϊνο Ε 6.6 ΜΈΓ. 16 
τεκμήριον Μ' 7. 18 



ΤΟ ΙΑ͂, 

τί, δὲ: ἘΝθ8. 91: 9: 19 
τι εἶναι Μ 19. 96 
τί μάλιστα ΜΊ1. 4 
τολμῶ Ε 9.235 ΜΊ4. 10 
τρυφῶ Εἰ 198. 47, δ1 

ὑπάρχω Μ 6.1 
ὑπηρετική Ἐ 1δ. 49 
ὑπό, σι. νἱγίθδϊ 
ἘΓ 90 ΜῸ2: δ 

ὑπογύου, ἐξ Μ 8. 8 
ὑποτίθεμαι Ἐ 18. 28 

Ῥᾶββῖτο 
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φέρε, νιν 5180]. Ε' 8.1 
φέρεται, φερόμενον Ἐ 12. 0 
φεύγω Ε 4. 2 
φθάνω Ἐ 10. ὅ 
φιλεῖ “ Βοϊοῦ᾽ Μ 15, 4 
φιλοσοφία Μ 1. ὄὅ 

χαίρω, οομδίγ. ΝΜ 8, 11 
χάρις Ἐ 18, 2 

ὦ θαυμάσιε 2.06 ΜΊ|.7 
ᾧδαί Μ 9. 18 
ὡς, ὙΠ} τηἴ, Εἰ 2. 6 

ΟΑΜΒΕΙΡΟΕ: ΡΕΙΝΤΕΡ ΒΥ͂ Ο, 7. ΟἸΑΑΥ͂, Μ.Α. ἃ 50Ν, ΑΤ ΤΡῈ ΟὈΝΙΥΕΚΒΙΤῪ ΡῬΚΈΞΕ. 
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ΗΕΝΡΕΈΆΒΟΝ 5 ΟΙΑΞΒΙΟΚ, 

ΤᾺῊΘ [ο]]ουσίηρ ΟἸδββῖοβ σι Νοΐθθ, ο δα] συ, οὗο. 

ΒΥ ΦΟΗΝ ΗΈΝΡΕΕΒΟΝ, Μ.Α, 

ΟΔΕΘΑΒΞ ΒΕΓ ΌΜ ΘΟΑΙΠΙΟΌΜ. (8. 1.) 

ὙΥ1 [188 οὗ (8 684:---Ν οὔθ δηἃ ὙΟσαα]Ατγυ. 

ῬΥΪΟΘ 

ΟΑΕΒΑΒΡΞ ΒΕΙΤΙΙΜ ΒΒΕΙΤΤΑΝΊΟΥΜ. 

ὙΠ [116 οὗ βεβαδυ---Ν  οῦθβ δπὰ οσοαΡαΪαγΥ. 

ῬΥΪΟΘ 

ΟἸΙΟΒΒΟ ΙΝ ΟΑΤΊΤΙ͂ΝΑΜ, (Β.1.) 

Ὑγτ [1ξ6 οὗ ΟἸοοτο--- Ν᾿ οῦδθβ δπὰ οσοαθαϊατΥ. 

ῬεῖσΘ, 

ΟἸΟΒΕΒΟ ΙΝ ΟΑΤΊΤΙΝΑΜ, (Β. 11.) 

1 [116 οὗ ΟἸοετο--- Ν οὔεϑ ἀπ ὙοσαΡΌΪΔγυ. 

ΡῬΥΊΟΘ, Ξ 

ΥΠΒΘΟΙΠΚ ΑἙΝΕΤΌ. (Β. 1.) 

1 [ἴδ οὗ Ὑ  ΓΡῚ]--Ν οῦθβ ἀπ γα αΪτυ. 

ῬΥΊοΘ, . . . 

ΨΕΒΟΙΠ ΒΚ ΑἙΝΈΤΌ (8. δ.) 

ὙΥ [ἴθ οὗ Δ ΓΕ} ---Ν  οῦοβ ἀπ οσα αΪαγυ. 

ῬΥ]ΟΘ, Ξ - : 

ΟΑΈΒΑΒΞ ΒΕΤΤΌΜ ΘΑΙΤΙΟσΜ. (8. 1. «πᾷ 11.) 

ΓΠ6 Οορρ, Οἰαγκ σογήρϑηγυ, ἰ-ἰα. ϑοῆοοὶ απαὰ Οο!εσ ας Βοοίϑβ. 

ὅθο. 

δθο. 

δθα. 

δθα. 

θα. 

θθ0α. 

ΤῸ [4ξϑ οὗ Οδθβαγ--- ΝΜ ρ5, Νοῦθβ ἀπα Ὑ οδθα]ατν, εἴα. 

Ῥυγῖςβ, : 
(αἰδο π᾿ βοραγαῦθ νοϊισηθβ, ϑϑοὶ δ0ο.) 

789, 



ΠΕ ΟΟΡΡ ΟΥΠΚ δ... ΒΝ ΕΝ 

93 ἘΡΕΞΟΊΖΕΕ, ἘΞΘΟΟΙΓΙΟΓΒ 5. 

ρὲ δος ὸδ οἵ Ιδίαίο 

1 Ταὐτγοατπούοη δπα Νοῖοβ ὉΥῪ Μ. Τὶ ΤΆΤΗΛΜ, Μ.Α., οὗ 

ΒΆ11101 ΟὉἸ]Θσο, Οχίογα. 

οἵ δίδτο 

ὙΥ 1 Τηὐτοάπούοη δηα Νοῦεβ γῪ Ο. Ε. ΟἜΑνΕΞ, μΜ.Α., Οἷδβ- 

5104] Τιϑοὔθτου δηα Ἰαῦθ ΕῸ]]ονν οὗ δ, «Πο0]1}5 

(ΌΠ16σθ, δ γιάρσθ. 

Ῥυΐοβ, 40 σϑηΐξ. 

.᾽ Ἷ Ἰροηιοῦ 3 
ΒΟΟΚ 1. 

Ἐπ δα ἴου τι58 1ῃ ϑομοοϊβ, τυ Πηγοάπούνοη, Νοῦθβ δῃα δο- 

Δα ΪατΥ ΡΥ ΒΕν. ΦΟῊΝ ΒΟΧΡ, Μμ.4., δῃὰ 

Α. 5. ὙΥΑΙΠΡΟΙΕ, Μ.Α. 

Ῥυίοθ, 80 σϑηῦξ 

9 ΕΒΟΝΤ 5ΊΒΕΕΤ ΜΕΒ5Ί, ΤΟΒΟΝΤΟ 



τς οὐδ: ΟΙΑΠΚ 0Ὁ,, εἰγηϊέρα 

δ τς Φυόο 
ΒΘΟΚ Ἐ 

Νούοϑ δη6 νοοῦν Ὀγ Τ΄. Ἐ. ῬΑΘΕ, μΜ.4. 

Ἐτίοο, 80 ἀὐδϑο 

Ἰδόταςς.-δοῦ 
ΒΟΟΚ 1. 

Νοίθϑ δῃ νοοδθυ]αυν ᾿γ. Τ. ἘΝ. ῬΑΘΕ, Μ.Α. 

ἜΤΙΘΕ, " το 

ϑοιοίν Θ τ οι 
ΒΘ ἽΠΙ 

Νούβϑ δηα νοοδθυΪαυν Ὀγ Τ᾿. Ἐ. ΡΑΘΕ, Μ.Ἁ. 

πος 90 Εν 

βουνοί Ω͂ ΡΉΝΝ 
ΒΟΟΚ ΙΝ. 

Νούεβ δῃᾷ Ὁ τα " ΒΥ. Η. Μ. ͵ΤΕΡΗΕΝΒΟΝ, Μ.Α. 

(ἰςοτο δ διὸ ΕΣ Πδανα 
Ἐαϊθα ὈγῪ ῬΒΟΒΈΒΒΟΚ Α. 5. ΨΊΠΚΙΝΒ, Μ.4., 1,1,..Ὁ.Ψ 

Ῥυίὶοβ, 600 Οδηΐϑ. 

9 ΕΒΟΝΤ 5ΤΒΕΕΤ ΨΈΘΤ, ΤΟΒΟΝΤΟ 
« 
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